Behoefte onderzoek naar een overbruggings- en / of pensioenregeling
voor topsporters
Juni 2014
Bijlage 1 - Vragenlijst
1. Welke sport beoefen je?
2. Wat is je leeftijd?
3. Op welke leeftijd denk je te gaan stoppen met sport op het hoogste niveau?
ste
 Voor mijn 20
ste
 Voor mijn 25
ste
 Voor mijn 30
ste
 Na mijn 30
4. Ben je van plan om binnen één jaar na afloop van je sportcarrière een studie/opleiding te
starten of te vervolgen?
 ja
 nee
5. Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan je sport? (incl. reis- en rusttijd)
 0-10 uur
 10-30 uur
 30-50 uur
 50 uur of meer
6. Heb je een status (A, B, HP) van NOC*NSF en krijg je wel of geen stipendium?
 A-status met stipendium
 A-status zonder stipendium
 HP-status met stipendium
 HP-status zonder stipendium
 B-status
 Geen status
7. Hoeveel verwacht je dit kalenderjaar te verdienen met je sport? (=bruto, vóór aftrek van
sportkosten en inclusief vakantiegeld). Hieronder vallen inkomsten uit stipendium,
arbeidsovereenkomsten met clubs, start- en prijzengelden.









1-10.000
10.001-20.000
20.001-25.000
25.001-30.000
30.001-35.000
35.001-40.000
40.001-55.000
Meer dan 55.000

8. Hoeveel bruto inkomsten buiten de sport verwacht je dit kalenderjaar te verdienen? Denk
hierbij aan inkomsten uit (part time) banen, uitkeringen (zoals WW en Wajong uitkering, etc.),
het geven van clinics en presentaties, etc.









1-10.000
10.001-20.000
20.001-25.000
25.001-30.000
30.001-35.000
35.001-40.000
40.001-55.000
Meer dan 55.000

9. Hoeveel heb je in 2013 in totaal met je sport verdiend? (zie vraag 7 om welke inkomsten het
gaat)









1-10.000
10.001-20.000
20.001-25.000
25.001-30.000
30.001-35.000
35.001-40.000
40.001-55.000
Meer dan 55.000

10. Voor hoeveel procent bestaan je totale sportinkomsten (gebruik hiervoor je sportinkomsten
over 2013) uit de volgende bronnen? (percentage schatten: afronden in tientallen, dus 10%, 20%,
etc.) NB: Zorg dat de percentages die je invult opgeteld op 100% uitkomen.
Stipendium (in %):
Arbeidsovereenkomst (in %):
Start- en prijzengelden en sponsorgelden (in %):
Overige inkomsten uit sport (in %):
11. Welk percentage van je inkomen over 2013 heb je in het buitenland verdiend? (in %)
12. Hoeveel heb je in 2013 in totaal buiten je sport verdiend? (zie vraag 8 om welke inkomsten
het gaat)









1-10.000
10.001-20.000
20.001-25.000
25.001-30.000
30.001-35.000
35.001-40.000
40.001-55.000
Meer dan 55.000

13. Welke kosten maak je op jaarbasis om je sport te kunnen beoefenen? Denk hierbij aan
reiskosten, kosten materiaal, kosten sportvoeding, internetkosten buitenland, etc. Het gaat om
kosten die jij zelf moet betalen en niet worden vergoed door jouw club, sportbond, NOC*NSF of
andere partijen.







0-1.500
1.501-2.500
2.501-5.000
5.001-7.500
7.500-10.000
Meer dan 10.000

14. Maak je momenteel gebruik van een overbruggingsregeling?
 Ja
 Nee, maar ik heb er wel behoefte aan
 Nee en ik heb er ook geen behoefte aan
15. Vanaf welk jaarinkomen zou jij bereid zijn om geld opzij te zetten voor een
overbruggingsregeling voor direct nadat je met je sport bent gestopt?
 Vanaf 10.000
 Vanaf 20.000
 Vanaf 25.000
 Vanaf 30.000
 Vanaf 35.000
 Vanaf 40.000
 Vanaf 50.000
 Nooit
e

16. Maak je momenteel gebruik van een pensioenregeling voor na je 67 (Vul hier ‘Ja’ in als je
een andere baan hebt (gehad) waar je pensioen opbouwt of hebt opgebouwd, of als je zelf voor
een pensioen spaart op een geblokkeerde rekening)?
 Ja
 Nee, maar ik heb er wel behoefte aan
 Nee en ik heb er ook geen behoefte aan
17. Vanaf welk jaarinkomen zou jij bereid zijn om geld opzij te zetten voor een
pensioenregeling?
 Vanaf 10.000
 Vanaf 20.000
 Vanaf 25.000
 Vanaf 30.000
 Vanaf 35.000
 Vanaf 40.000
 Vanaf 50.000
 Nooit

18. Wat vind je belangrijker: een overbruggingsregeling voor direct nadat je gestopt bent, of een
e
pensioenregeling voor na je 67 ?
 Een overbruggingsregeling
 Een pensioenregeling
 Beiden even belangrijk
 Beiden niet belangrijk
19. Gebruik deze ruimte voor eventuele opmerkingen, suggesties en tips:

Hartelijk dank voor je medewerking!
NOC*NSF
NOC*NSF Atletencommissie
NL Sporter

