Nieuws voor topsporters - 8 juli 2020

Beste sporter,
Het is zo ver: de Tijdelijke Corona Regeling is vanaf nu geopend. Samen met
de NOC*NSF Atletencommissie, NL Sporter en het Fonds voor de Topsporter
is deze regeling opgezet. Ben je door corona je inkomen (deels) kwijt en kom je
hierdoor in de problemen? Val je bij bestaande regelingen tussen wal en schip?
Met de Tijdelijke Corona Regeling kunnen we je dan waarschijnlijk wel helpen.
Met jouw sportbond kan je hiervoor een aanvraag doen om jouw tekort aan te
vullen tot het minimumloon. Lees verderop of en hoe je hiervoor in aanmerking
komt.
Ook staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Sari van Veenendaal en
Jeroen Kampschreur praten over de inrichting en het verloop van hun
topsportleven. Hoe ga je om met familie en vrienden? Is het moeilijk om school
en sport te combineren? In een open gesprek vertellen ze alles over het
organiseren van hun carrière.
Tot slot nog een keer aandacht voor de TeamNL Roadshow. Deze zomer staan
er nog twee voor je gepland. Meld je hier aan om deel te nemen.
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Bespreek het met je
begeleidingsstaf, je CTO of NTC. Ook TeamNL Athlete Services staat altijd voor je
klaar.
Maurits Hendriks
Technisch directeur TeamNL

Tijdelijke Corona Regeling open

De Tijdelijke Corona Regeling (TCR) staat vanaf vandaag open. Deze regeling
is bedoeld voor topsporters die door corona hun inkomen (deels) verloren
hebben. Denk maar aan start- en prijzengeld dat misgelopen wordt of
sponsorinkomen dat wegvalt. Met deze regeling kunnen topsporters die niet
kunnen terugvallen op een ander vangnet en aan de voorwaarden van de TCR
voldoen, hun tekort aanvullen tot het minimumloon. Lees hier hoe je hiervoor in
aanmerking komt.

Podcast met Sari en Jeroen

In de podcast-serie TeamNL 2020 achterhalen we voor jou de beste tips &
tricks op weg naar het hoogst haalbare. We gaan in gesprek met voetbalster
Sari van Veenendaal en zitskiër Jeroen Kampschreur over het organiseren van
je topsportleven. Over familie, vrienden, sponsors, school, begeleiding,
discipline en ambities.
Beluister de aflevering in je favoriete podcast app. Abonneer je en mis geen
aflevering!

TeamNL Roadshow

Deze zomer geven we nog tweemaal een digitale TeamNL Roadshow via
Microsoft Teams. Hierin praten we je bij over alle voorzieningen waar jij recht
op hebt. Door de coronacrisis is het aanbod nóg relevanter en ook groter
geworden. Meld je gauw aan voor een van de volgende Roadshows::
•
•

14 juli om 12:00 uur
6 augustus om 11:00 uur

Meld je aan voor een TeamNL Roadshow!

Verder lezen
•
•
•
•
•
•

TeamNL Nieuws 2 juli - Nieuwsbrief voor topsporters
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

