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Sportzomer
Wat een geweldige sportzomer! Na een fantastisch en zeer succesvol WK Hockey leeft nu het Oranje gevoel bij
het WK Voetbal en wie weet welke Nederlandse successen er te verwachten zijn in de Tour de France. In
Nederland volgen binnenkort onder meer nog het Grand Slam Beachvolley in Scheveningen en in augustus het
WK Roeien op de Bosbaan. Zowel op sportief gebied als qua organisatie van evenementen doen we leuk mee als
land! Mooi moment om jullie in deze Nieuwsbrief een overzicht te geven van recente zaken en ontwikkelingen bij
NL Sporter. Dit alles onder de bezielende leiding van een nieuwe voorzitter bij NL Sporter: roeier Sjoerd
Hamburger!

De Lotto en NL Sporter
NL Sporter en De Lotto hebben hun samenwerkingsovereenkomst verlengd. Met deze overeenkomst wil De Lotto
haar verbondenheid met topsporters verder uitdragen en geeft zij NL Sporter de mogelijkheid om topsporters
beter te ondersteunen. De Lotto heeft vorig jaar ruim 43 miljoen Euro afgedragen aan NOC*NSF. Een aanzienlijk
deel van dat geld gaat naar topsport en dat is van essentieel belang voor de ontwikkeling van jullie sport en
topsportprogramma’s.

Gedane Zaken
NL Sporter kende in 2013 een forse stijging van het aantal behandelde zaken. Ten opzichte van het jaar
ervoor kwam maar liefst 20% meer vragen bij NL Sporter binnen. Ook in de eerste helft van 2014 zet die
stijging door. De toename in het aantal zaken is met name toe te schrijven aan de uitbreiding van onze
ondersteuning; alle statussporters van NOC*NSF zijn sinds 1 juli van 2013 automatisch en kosteloos
aangesloten bij NL Sporter, waardoor wij nu circa 1000 topsporters bedienen. NOC*NSF betaalt de kosten
van onze ondersteuning aan de statussporters en laat daarmee duidelijk zien dat het belangrijk is dat
topsporters recht hebben op onze ondersteuning. Van groot belang om ons werk voor jullie te kunnen
blijven doen.
Arbeidsovereenkomsten
Er komen veel vragen binnen die topsporters hebben over hun arbeidsovereenkomst. Daarbij gaat het vooral om
het screenen van de contracten, maar ook om ondersteuning bij conflict over de beëindiging ervan. Het aantal
vragen hierover verbaast NL Sporter niet; de topsport professionaliseert en dat betekent ook dat steeds meer
sporters een arbeidsrelatie hebben met een commercieel team, een club of sponsor. Het is dus niet verwonderlijk
dat juist op dat gebied meer conflicten ontstaan en sporters om hulp of advies vragen.
Selectie
Opvallend is verder het aantal zaken rondom selectieregels. We krijgen vooral vragen van sporters die vinden dat
juist zij en niet een andere sporter moet worden geselecteerd. Ook kijken we of selectieregels wel voldoende
duidelijk zijn. Op dit moment ondersteunen we de Triathlon bond door de selectieprocedure voor Rio 2016 vooraf
juridisch te toetsen. We juichen het van harte toe dat aan de voorkant wordt bekeken of de regels wel voldoende
transparant en redelijk zijn.
Status/stipendium
Door de veranderde regels rondom het recht op stipendium of behouden van een Status zijn er veel vragen
daarover bij ons binnengekomen. Wij proberen de sporters zo goed mogelijk te adviseren en om de regels zo
duidelijk mogelijk te krijgen. Vooral in de communicatie naar de sporters toe moet van tevoren duidelijk zijn waar
ze recht op hebben. Daarin trekken we samen op met NOC*NSF.
Portretrecht
Ook weer een aantal zaken de afgelopen maanden over portretrechten. Beeldmateriaal van sporters werd zonder
toestemming gebruikt in advertenties of zelf een commercial. Als je twijfelt of je foto ergens wel voor mag worden
gebruikt, aarzel niet en leg je vraag aan ons voor. In sommige gevallen heb je als sporter recht op
schadevergoeding.

Overbruggings –en pensioenregeling topsporters
In april hebben we ruim 1000 topsporters gevraagd om een enquête in te vullen over de behoefte aan een
overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters. Er hebben in totaal 278 topsporters de enquête ingevuld
zodat we een goed beeld hebben gekregen van wat er speelt. Het rapport laat duidelijk zien dat er zeker behoefte
is aan een overbruggings- en pensioenregeling, maar dat de meeste topsporters onvoldoende inkomsten hebben
om daarvoor geld opzij te kunnen zetten. NL Sporter zal zich maximaal inzetten om de komende maanden samen
met NOC*NSF en de Atletencommissie hard te werken aan oplossingsvoorstellen. Wordt dus vervolgd!
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Athlete services
De samenwerking met NOC*NSF is de afgelopen jaren verder geïntensiveerd. Dit heeft er mede toe geleid dat
NL Sporter sinds 2013 ook onderdeel uitmaakt van de werkgroep Athlete Services van NOC*NSF. De werkgroep,
bestaande uit vertegenwoordigers van enkele sportbonden, NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter, houdt
zich sinds medio 2013 onder andere bezig met de herziening en optimalisering van de voorzieningen voor
topsporters. Op structurele basis komt deze werkgroep bijeen en wordt in een goede dialoog gesproken over
zaken als stipendiumregeling, match fixing, integriteit in de sport, transitie naar maatschappelijke carrière voor
topsporters, etc.

Stuurgroep waterpolo KNZB, Atletencommissie roeien,
internationale atletencommissie beachvolleybal
Een van de speerpunten van NL Sporter is het uitbreiden en professionaliseren van atletenvertegenwoordigingen
binnen bonden. Door met de atleten te spreken ipv over atleten te spreken kan je sneller en beter beleid
ontwikkelen. Wij hebben samen met twee vertegenwoordigsters van het nationale dames waterpoloteam een
overlegstructuur gecreëerd. Op structurele basis worden nu samen met de algemeen directeur van de KNZB en
de technisch directeur overlegmomenten vastgesteld waarop belangrijke zaken als selectiebeleid,
wedstrijdkalenders, topsportovereenkomsten, mentale en medische begeleiding, verbetering commerciële kansen
waterpolo en dergelijke op de agenda staan. Ook binnen het roeien zijn we bezig om de atletencommissie te
ondersteunen en verder op te tuigen. Vanuit een aantal Nederlandse beachvolleybalsters is aan ons
ondersteuning gevraagd om een internationale beachvolleyball players association op te richten. Wij hebben
meerdere gesprekken daarover gevoerd en allerlei stukken aangeleverd waar ze verder mee zijn gegaan. Doel is
om in 2014 die players association opgericht te hebben waarmee ze een betere positie willen creëren als het gaat
om inspraak op internationaal beleid.

Matchfixing en betting
In Nederland wordt vier procent van de sporters benaderd om de uitkomsten van eigen wedstrijden te
manipuleren. NL Sporter zet zich actief in om sporters voorlichting te geven over dit onderwerp, zodat de sporters
weten wat de risico's zijn en hoe ze moeten reageren op het moment dat ze benaderd worden. NL Sporter
adviseert sporters die hier mee te maken krijgen onder meer om contact op te nemen met ons of met de bond.
Naast match fixing gaat het ook om gokken op eigen sportwedstrijden. De meeste sporters weten niet wat wel
mag en wat niet mag en dat levert onwenselijke situaties op, zoals bijvoorbeeld een Nederlandse tennisspeler in
de praktijk ondervond. Dit moet anders wat ons betreft. Gok niet op eigen wedstrijden, gok niet op je eigen sport
en voorkom daarmee eventuele belangenverstrengelingen. Belangrijk ook dat er betere voorlichting en betere
regulering komt als het om match fixing en gokken gaat. NOC*NSF is daarmee bezig en NL Sporter levert een
actieve bijdrage aan de totstandkoming van die regels en voorlichting.

Facebook/ Twitter
Volg ons ook op Twitter en Facebook! Via onze facebookpagina http://www.facebook.com/nlsporter en twitter
http://www.twitter.com/nl_sporter houden wij je regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen in de sport en binnen
onze organisatie. Volg ons en je weet dan altijd als eerste het belangrijkste NL Sporter sportnieuws.

Heb je vragen en/of onze ondersteuning nodig, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Je
kunt ons bereiken op 030 – 751 38 36 of email hetteke@nlsporter.nl
Wij wensen alle sporters weer veel succes met de sportieve prestaties!

