
Deel 1 - Proces
In de volgende tabel staan, per stap, relevante thema’s en onderwerpen met een 
verwijzing naar diegenen die er indirect bij betrokken kunnen worden. Let wel: de 
sportbond en de topsporter is er altijd bij. Dat zijn de direct betrokkenen. 

Stap 1 - Voorbereiding

checklist topsportafspraken

stap betrokken check

1.1 gesprekspartners definiëren - ◊

1.2 bepalen wijze van informeren achterban bondsbestuur, topsporters ◊

1.3 bepalen eindresultaat en oplevering 
overeenkomst

- ◊

1.4 bepalen doelgroep afspraken topsport werkorganisatie ◊

1.5 inventarisatie relevant sportbeleid werkorganisatie ◊

1.6 inventarisatie externe expertise NOC*NSF ◊

1.7 inventarisatie praktijkervaringen - ◊



stap betrokken check

3.1 maken en vaststellen gespreksagenda - ◊

3.2 bespreken van topsportafspraken - ◊

3.3 vastleggen topsportafspraken bondsbestuur, werkorganisatie, 
externe deskundige(n)

◊

3.4 reageren op concept 
topsportovereenkomst

topsporters, externe 
deskundige(n)

◊

3.5 maken van concept 
topsportovereenkomst

- ◊

3.6 delen concept topsportovereenkomsten 
met achterban

bondsbestuur, werkorganisatie, 
topsporters

◊

3.7 terugkoppeling reacties achterban - ◊

3.8 definitief maken 
topsportovereenkomst(en)

externe deskundigen ◊

Stap 2 - Ontmoeten en oriënteren

stap betrokken check

2.1 erkennen gesprekspartners en ieders rol - ◊

2.2 doornemen van conceptplanning - ◊

2.3 bepalen externe deskundigen - ◊

2.4 benoemen kansen en bedreigingen - ◊

2.5 bespreken aanpak proces - ◊

2.6 bepalen planning - ◊

2.7 vastleggen gemaakte procesafspraken werkorganisatie ◊

2.8 delen procesafspraken met achterban bondsbestuur, werkorganisatie, 
topsporters

◊

Stap 3 - Bespreken en vastleggen



Stap 4 - Implementeren

stap betrokken check

4.1 ondertekenen van 
topsportovereenkomsten

werkorganisatie, topsporters ◊

4.2 informeren betrokkenen werkorganisatie, (privé- of
bonds-)sponsoren, ouders,
managers, teams/clubs, …

◊

4.3 praktijkervaringen verzamelen werkorganisatie, topsporters ◊

Stap 5 - Evalueren

stap Betrokken check

5.1 ophalen praktijkervaringen bondsbestuur,
werkorganisatie, topsporters,
derde partijen (teams/clubs,
sponsoren etc.)

◊

5.2 delen van praktijkervaringen - ◊

5.3 besluit vervolg - ◊



checklist topsportafspraken
Deel 2 - Modelovereenkomst topsporter-sportbond

In de volgende tabel staan relevante wetten, reglementen en statuten van 
(inter)nationale organisaties waarnaar wordt verwezen in de model  
topsportovereenkomst (met verwijzing naar het gerelateerde artikel). 

omschrijving artikel check

Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie Definitie ‘v’ ◊

Anti-dopingregels (Dopingautoriteit) 3.5, 4.2.1, en
12.2.2

◊

Classificatiecode IPC 4.1.1 ◊

WADA 4.1.1 ◊

IOC Charter 4.1.1 ◊

Gedragsregels voor topsporters van NOC*NSF 4.3.1 en 12.2.2 ◊

Blauwdruk tuchtregels Matchfixing en betting 4.4.3 ◊

Selectiebeleid en -procedures voor deelname aan het
Topsportprogramma, het lidmaatschap van de nationale
selectie alsmede voor uitzending naar Europese
Kampioenschappen, Wereld Kampioenschappen en 
Multitopsportevenementen [en andere internationale 
wedstrijden

5.2 en 12.2.2 ◊

Uitkeringsreglement Financiële voorzieningen voor de
topsporters voor Fonds voor de Topsporter

7 ◊

Overzicht van voorzieningen die NOC*NSF en het Fonds 
voor
de Topsporter aanbieden aan topsporters

8 en 12.2.1 ◊

Overeenkomst sportbond – CTO 9.2 ◊

Reglement uitzending multi-topsportevenement NOC*NSF
(Normen en Limieten)
Interne selectieprocedure sportbond voor 
multitopsportevenement

10.1

10.3

◊



omschrijving artikel check

Overeenkomst uitzending multi-topsportevenement –
topsporter

10.1 ◊

Relevante reglementen Internationale Federatie 11.2.1 ◊

In- en uitstroomeisen Topsportprogramma en de 
mogelijkheden voor bezwaar en beroep

12.2.2 ◊

Klachtenreglementen en Disciplinaire Regels en 
Procedures

12.2.2 ◊

Richtlijnen voor Financierings- en
Ondersteuningsvoorzieningen

12.2.2 ◊

Richtlijnen Sponsoring 12.2.2 ◊

Richtlijnen voor Blessure- en Gezondheidsmanagement 12.2.2 ◊

(Internationale) Wedstrijdbepalingen en –voorschriften 12.2.2 ◊

Vergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten 12.2.2 ◊

Uitwerking richtlijnen medisch handelen in de topsport 13.4.4 ◊

Vervolg - tabel met relevante wetten, reglementen en statuten 



In de volgende tabel staan de uit te werken bijlagen voor de overeenkomst 
Topsporter-sportbond

omschrijving artikel check

Lijst Bondssponsor(s) Definities ◊

Toestemming topsporter delen medische - en
persoonsgegevens

6 en 14.2.1 ◊

Voorzieningen van [naam CTO] 9.2 ◊

Richtlijnen Kleding en Sportmaterialen/-uitrusting 11.1.2 ◊

Richtlijnen voor Blessure- en Gezondheidsmanagement 12.2.2 ◊

(Internationale) wedstrijdbepalingen en –voorschriften 12.2.2 ◊

Vergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten 12.2.2 ◊

Eigen bijdrage topsporter aan Topsportprogramma 13.6 ◊

Geheimhoudingsverklaring t.b.v. medewerkers Sportbond 
inzake persoonsgegevens topsporter

14.2.2 ◊

Afspraken media(optreden) en social media 19.1 ◊

Downloads
Hier staan de bijlagen die ontwikkeld zijn en benoemd worden in de inhoudsopgave 
van de modelovereenkomst Topsport-sportbond.

• Modelovereenkomst Topsporter-Sportbond (Word)
• Bijlage Geheimhoudingsverklaring t.b.v. medewerkers Sportbond inzake 

persoonsgegevens topsporters (Word)
• Bijlage Toestemming Topsporter - delen medische - en persoonsgegevens (Word)

DEF_Model Topsportovk_nov19.docx
Bijlage 7 Format Geheimhoudingsverklaring.docx
Bijlage 6 Model Toestemming Topsporter_delen medische en  persoonsgegevens.docx

