Nieuws voor topsporters - 12 juni 2020

Beste Annemiek,
Jullie stellen mij vragen over de 1,5 meter-richtlijn en topsport en ik snap heel
goed dat het voor sommigen van jullie erg lastig is. Weet dat ik voortdurend
met het Ministerie van VWS in gesprek ben en dat we twee weken geleden een
concreet verzoek om verruiming van de regels hebben ingediend. Naar
verwachting besluit het kabinet hier op 24 juni over en ik laat het je natuurlijk
meteen weten als er antwoord is. Ik vraag je om geduld te hebben en je aan de
regels te houden, hoe moeilijk het ook is.
Deze week was ik op bezoek bij TeamNL shorttrack om een training bij te
wonen en even bij te praten met de shorttrackers. We hebben het gehad over
de coronamaatregelen, het eerste trainingskamp in het buitenland en het gemis
van wedstrijden. Voor mij heel waardevol. Net zoals ik vorige week op het
water heb gesproken met de zeilsters in de 49erFX. Die bezoeken helpen mij
om een beeld te houden bij de uitdagingen waar jullie voor staan.
In deze Update lees je meer over de digitale TeamNL Roadshowbijeenkomsten, waarin je alles hoort over de voorzieningen waar je gebruik van
kunt maken. Ik raad je aan om daarvoor in te tekenen. Verder lees je over je
topsportstatus en over het NOS | NOC*NSF Sportgala.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, spreek dan jouw begeleidingsstaf, je
CTO of NTC aan. Ook bij TeamNL Athlete Services kan je altijd terecht. We
helpen je graag!
Maurits Hendriks
Technisch directeur TeamNL

TeamNL Roadshow
Met een topsportstatus heb je recht op voorzieningen. Door de coronacrisis is
het aanbod nog belangrijker en ook groter geworden. Wil je meer weten? Wij
organiseren drie keer een digitale bijeenkomst, de TeamNL Roadshow, via
Microsoft Teams:
•
•
•

22 juni om 14:30 uur
14 juli om 12:00 uur
6 augustus om 11:00 uur

Meld je aan voor een TeamNL Roadshow!

De collega’s van TeamNL Athlete Services staan dan klaar om je bij te praten.
Denk hierbij aan stipendium, kostenvergoeding, vervoer, verzekeringen en
TeamNL@work. Maar ook de tijdelijke ondersteuning die vanwege corona
beschikbaar komt. Nieuwsgierig? Klik dan hier en meld je snel aan. Voor de
sessie van 22 juni sluit de inschrijving op 20 juni.

Topsportstatus
Er zijn nu geen wedstrijden waar je je topsportstatus kan bevestigen. Daarom is
in april een oplossing geregeld tot eind september. Voor 1 juli geven we je
duidelijkheid hoe de oplossing voor de verlenging van statussen na september
geregeld gaat worden.

Sportgala
Je hebt ongetwijfeld gehoord dat het besluit is gevallen om het NOS |
NOC*NSF Sportgala door te schuiven naar volgend jaar. De prestaties die dit
jaar geleverd zijn en hopelijk nog geleverd gaan worden, tellen we natuurlijk
mee in de verkiezing van 2021.

Verder lezen
•
•
•
•

Mei Updates - Coronanieuws voor topsporters 1 - 28 mei
April Updates - Coronanieuws voor topsporters 7 - 24 maart
Maart Updates - Coronanieuws voor topsporters 11 - 30 maart
Themadossier - Coronavirus en sport

