
 

 

 

Nieuws voor topsporters - 2 juli 2020 
    

 

Beste sporter, 

 

Het kabinet heeft per 1 juli veel coronamaatregelen kunnen versoepelen. Daar 

hebben we afgelopen weken hard voor gelobbyd, achter de schermen. Het 

betekent dat we overal in Nederland weer kunnen sporten. Natuurlijk wel met 

de dringende oproep om rekening te houden met de 1,5 meter-regel en met de 

hygiënevoorschriften van het RIVM. 

 

Toch zijn mijn gedachten ondertussen vooral bij het hechte shorttrackteam, dat 

met een hele moeilijke situatie te maken heeft. De toestand van Lara gaat ons 

allen zeer aan het hart. Ik leef met sporters en staf mee. 

 

Eerder heb ik laten weten dat we aandacht hebben voor de sporters die 

kampen met het feit dat ze al een aantal maanden geen inkomen hebben. Ik 

verwacht dat we je volgende week de tijdelijke regeling kunnen presenteren 

voor topsporters met financiële problemen vanwege corona. 

 

Verder lees je meer over het verlengen van je topsportstatus na september, 

over de Roadshow met alle voorzieningen die TeamNL je kan bieden en een 

aankondiging van weer een nieuwe podcast. 

 

Heb je vragen of opmerkingen? Bespreek het met jouw begeleidingsstaf, je 

CTO of NTC. Ook bij TeamNL Athlete Services kan je terecht. We zijn er voor je! 

 

Maurits Hendriks 

Technisch directeur TeamNL  
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Verlengen topsportstatus 
Voor het verlengen van een Selectiestatus en een HP-status kan je bond altijd 

een aanvraag doen. Bij toekenning geldt dan een verlenging tot het einde van 

het lopende kwartaal plus één jaar. 

Je A-status is normaal gesproken afhankelijk van meetmomenten. Op die 

momenten laat je zien of je de prestatienorm haalt. Vanwege de coronacrisis 

zijn er geen evenementen en is er geen competitie. Dus ook geen 

meetmomenten om je prestaties te laten zien. NOC*NSF kiest ervoor om je 

zoveel mogelijk zekerheid te geven. Hier lees je wat dat betekent.  
 

 

 

TeamNL Roadshow: meld je 

aan! 
 

 

 

 

De eerste digitale TeamNL Roadshow was goed! Er werd vooral gepraat over 

corona en financiële zaken. Ben jij ook benieuwd op welke TeamNL 

voorzieningen jij recht hebt? TeamNL Athlete Services praat je hierover in een 

TeamNL Roadshow graag bij. Denk aan het stipendium, de kostenvergoeding, 

vervoer, verzekeringen en TeamNL@work. Maar ook de tijdelijke financiële 

ondersteuning die vanwege corona beschikbaar komt. De volgende digitale 

roadshow staat gepland op 14 juli. Meld je snel aan!  
 

Meld je aan voor een TeamNL Roadshow!  

 

https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=b8cab8acda&e=ed648dfd13
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=59d4f65108&e=ed648dfd13


 

 

Nieuwe TeamNL2020-podcast 
 

 

 

Het leven van een topsporter is 

buitengewoon. Zitskiër Jeroen 

Kampschreur en voetbal-leeuwin 

Sari van Veenendaal gaan in 

gesprek over hoe zij hun 

topsportleven organiseren. Je luistert 

mee in de volgende aflevering van 

de TeamNL2020-podcast, die over 

een paar dagen online komt.  

 

 

Deze podcast is van én voor de TeamNL sporters, om jou nog beter te 

faciliteren met de kennis binnen TeamNL en met ervaringen van collega-

sporters. Zo pik je makkelijk goede ideeën van je collega’s op! Klik hier voor 

alle afleveringen.  
 

 

 

Verder lezen 

• Juni TeamNL Nieuws - Nieuwsbrief voor topsporters 12-20 juni  

• 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  
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