Nieuwsbrief Juli 2013
Sportzomer
De zomer lijkt nu echt begonnen! Mooi moment om jullie in deze Nieuwsbrief een overzicht te geven van recente
zaken en ontwikkelingen bij NL Sporter:
NL Sporter heeft vlak voor de zomer een mooi succes geboekt door namens een groep van 16 topjudoka’ s een
rechtszaak te winnen. Daarover meer bij de Gedane Zaken. Verder in deze Nieuwsbrief meer over matchfixing,
de Olympische overeenkomst voor Sochi, de do’s en don’ts bij een vertrek naar een buitenlandse club en
atletenvertegenwoordiging binnen bonden.
NL Sporter wenst iedereen een mooie en succesvolle sportzomer op Nederlandse en buitenlandse bodem!

Ondersteuning alle sporters met een AA-, BB-, of HP status
NOC*NSF, de Atletencommissie NOC*NSF en de sportbonden vinden een goede vertegenwoordiging van
topsporters belangrijk. Daarom hebben zij besloten om budget aan NL Sporter ter beschikking te stellen zodat
alle topsporters met een A-, B- of HP status van NOC*NSF vanaf 1 juli 2013 gratis gebruik kunnen maken van de
ondersteuning van NL Sporter. Dit is voor de Nederlandse topsport een enorm belangrijke stap. Topsport wordt
steeds commerciëler/zakelijker en topsporters hebben daarbij professionele ondersteuning nodig. Daarnaast is
het ook echt noodzakelijk dat topsporters zowel individueel als collectief een stem hebben bij het ontwikkelen van
hun sport. NL Sporter zal zich daarvoor, waar mogelijk samen met de Atletencommissie NOC*NSF, maximaal
inzetten!

Continuering samenwerking De Lotto
De Lotto is de grootste financier van sport in Nederland. Gelden van De Lotto worden onder meer ingezet voor
talenten- en topsportprogramma’s en het verbeteren van topsportfaciliteiten. De Lotto speelt dus ook voor jou
een cruciale rol in het kunnen halen van de top! De Lotto is zich bewust van de professionalisering van de
topsport en de keuzes die daarbij horen voor de topsporter. Door NL Sporter financieel te steunen zorgt De Lotto
ervoor dat wij jullie beter kunnen helpen bij alle topsport- en maatschappelijke ambities!

Gedane Zaken
Winst in zaak Judopakken
Judo Bond Nederland (JBN) wilde dat de leden van de nationale selectie tijdens wedstrijden in pakken van het
merk Green Hill uit zouden komen. Met deze sponsor had de bond een overeenkomst afgesloten. De judoka’s, in
de zaak bijgestaan door NL Sporter en advocaat Wil van Megen, vinden dat zij de vrijheid moeten hebben om zelf
te kiezen voor het merk pak waarin zij hun sport beoefenen en de rechter was het daar mee eens.
De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat:
het judopak onderdeel uitmaakt van de sportbeoefening en daarmee een belangrijk attribuut is
(“technical equipment”).
het financiële belang van enkele judoka’s bij het hebben van een eigen sponsor zwaar weegt.
een pakkenplicht niet zonder overleg met de sporters opgelegd had mogen worden.
Dat laatste geeft eens te meer aan hoe belangrijk het is dat bonden hun topsporters van tevoren betrekken bij de
besluitvorming over dit soort essentiële zaken! De judoka’s hebben allemaal een eigen kledingsponsor en worden
nu dus niet verplicht om die contracten te beëindigen. Bovenstaande problematiek speelt overigens op dit
moment bij meer sporten. De uitspraak in de judopakken-zaak is daarom ook voor andere sporttakken van groot
belang!
Topsportovereenkomsten bond
De afgelopen tijd is NL Sporter betrokken geweest bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen sporters en
hun bond. Zo adviseerden wij het nationale dames voetbalelftal over de Commerciële Regeling van de KNVB en
deden wij namens het team de onderhandelingen met de Bond. De Regeling is o.a. van kracht op het
aankomende EK in juli. Daarnaast hebben wij de Topzeilers geadviseerd over de Topsportovereenkomst met het
KNWV en de rugbydames Dutch Sevens Ladies over de topsportovereenkomst met de NRB. Thema’s als
portretrechten en de (on)mogelijkheden om als atleet eigen sponsors binnen te kunnen halen spelen bij al deze
overeenkomsten een grote rol. Daarnaast kijken wij altijd of het een overeenkomst is die goed in balans is:
tegenover de verplichtingen moeten ook voldoende rechten voor de sporter staan.
Contracten
Voor veel sporters heeft NL Sporter weer naar arbeids- en sponsorcontracten gekeken. Voor diverse schaatsers
hebben wij naar de arbeidsovereenkomsten gekeken, erover geadviseerd en namens de sporters/teams,
onderhandeld. Helaas was onze hulp ook vaak nodig bij de beëindiging van contracten, niet alleen in het
schaatsen maar ook bijvoorbeeld handbal.
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Olympische/ Paralympische Overeenkomst Soc
Sochi 2014
2014
Zoals jullie weten is NL Sporter al vele jaren nauw betrokken bij de totstandkoming van de
Olympische/Paralympische overeenkomsten, en dus ook die voor Sochi 2014. Na meerdere constructieve
gesprekken met NOC*NSF en het verwerken van onze input in de overeenkomst, zal komende weken de nieuwe
Olympische overeenkomst verzonden worden. Zodra dat het geval is zullen wij jullie informeren over de
belangrijkste artikelen in de overeenkomst en uiteraard kunnen jullie ons altijd benaderen voor vragen of
opmerkingen.

Matchfixing
Matchfixing is een steeds grotere bedreiging voor de sport en de sporters zelf. NL Sporter vindt het van groot
belang dat sporters vooraf beter worden geïnformeerd over de regels, gevaren en de gevolgen van matchfixing.
NL Sporter was onlangs in Berlijn op een conferentie over matchfixing, georganiseerd door EU Athletes (de
federatie van spelersbonden in Europa die 25.000 atleten vertegenwoordigt en mede is opgericht door NL
Sporter). Het doel was om voorlichters van de spelersorganisaties de juiste middelen te geven die ze kunnen
gebruiken bij de voorlichting aan een grote groep atleten in 13 landen. NL Sporter zal in Nederland de
voorlichtingscampagne komende maanden gaan starten. De zes hoofdprincipes van de voorlichtingscampagne
zijn:
• Weet wat de regels van je sport zijn over weddenschappen
• Het is het meest veilig om nooit te wedden op je eigen sport
• Wees voorzichtig met gevoelige informatie
• Vervalsen van om het even welk onderdeel van een wedstrijd is absoluut verboden
• Geef het onmiddellijk aan als je benaderd wordt voor mogelijke matchfixing
• Wedstrijdvervalsers zullen gepakt worden: verdachte weddenschappen worden in de gaten gehouden.

Do’s en don’ts buitenland
Steeds vaker vertrekken sporters naar een club in het buitenland. Helaas komt het ook te vaak voor dat tijdens
het verblijf over de grenzen of bij de afloop/beëindiging van het contract zaken fout gaan. Waar moet je als
sporter nou op letten als je een contract tekent in het buitenland?
Laat je altijd voor het tekenen van een contract in het buitenland bijstaan door een deskundige. NL
Sporter kan je daarbij helpen.
Als je een zaakwaarnemer hebt als tussenpersoon, zorg er dan voor dat deze persoon ook juridisch en
fiscaal goed onderlegd is. Bespreek dat goed met je zaakwaarnemer, zodat helder is wat je van
hem/haar verwacht.
Laat je niet afleiden door mooie beloftes die mogelijk niet kunnen worden nagekomen. Eis garanties en
laat bij voorkeur een bankgarantie afgeven. Steeds vaker blijkt dat sponsoren/clubs hun atleten niet of
maar gedeeltelijk uitbetalen!

Atletenvertegenwoordiging binnen bonden/federaties
NL Sporter ondersteunt de afgelopen twee jaar de atletenvereniging binnen het schaatsen. Dit heeft ertoe geleid
dat de atleten meer invloed hebben op het topsportbeleid binnen hun bond en er meer verbinding is tussen bond
en atleet. Wij zijn een groot voorstander van atletencommissies binnen alle bonden, maar weten ook dat het erg
lastig is om een goede atletencommissie op te zetten. Op dit moment zijn we naast het schaatsen binnen twee
andere sporten aan het helpen bij de oprichting van een (internationale) atletencommissie. Heb je vragen of
interesse, laat het ons weten want we helpen graag.

Facebook
Volg ons nu ook op Facebook! Via onze facebookpagina http://www.facebook.com/nlsporter houden wij je
regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen in de sport en binnen onze organisatie. Ga massaal naar onze
Facebook pagina en meld je aan als volger door op de knop “vind ik leuk” te klikken! 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!

