Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010

Aanbeveling 2 goed sportbestuur
1.
Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is
(uitwerking deelelementen zie bijlage 2).
2.
De rechten en plichten van de topsporter duidelijk zijn omschreven (uitwerking deelelementen zie
bijlage 2).
3.
Er een heldere en eenduidige omschrijving is van de verdeling van bevoegdheden t.a.v. het
opstellen, vaststellen en uitvoeren van het topsport trainings- en wedstrijdprogramma (uitwerking
deelelementen zie bijlage 2).
4.
Het topsportstatuut jaarlijks aan een evaluatie wordt onderworpen vanwege de snelheid van
verandering, de complexiteit, de grote belangen en de grote gevoeligheid van het onderwerp.
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Inleiding
Het Topsportstatuut is bestemd voor leden van alle Team Holland selecties; Talenten, dames,
heren.
Deze versie zal verder ondersteuning vinden in de ondertekende contracten met rechten en
plichten van de sporters en document met de jaarlijkse programma toelichting.

Selecties
De eindverantwoordelijkheid voor het selectieprogramma (Team Holland) ligt bij de
Topsportcoordinator.
Met ingang van seizoen 2009/2010 kent de NBF 1 nationale selectie (Team Holland)
onderverdeeld in 3 groepen:
-

-

-

Team Holland Talenten
In deze groep worden talenten opgenomen die doorstromen uit regio selecties of via de
opname PVBs laten zien dat zij sterk genoeg zijn hierin mee te kunnen draaien. Leeftijd
van dezegroep t/m 18 jaar.
Team Holland dames
In deze groep worden dames opgenomen die in aanmerking komen voor uitzending naar
EK/WK dames.
De spelers in deze groep hebben mogelijk een NOC*NSF A-status of B-status.
Meisjes uit de talentengroep groeien door naar deze groep.
Leeftijd van deze groep vanaf 18 jaar.
Team Holland heren
In deze groep worden heren opgenomen die in aanmerking komen voor uitzending naar
EK/WK heren.
De spelers in deze groep hebben mogelijk een NOC*NSF A-status of B-status.
Jongens uit de talentengroep groeien door naar deze groep.
Leeftijd van deze groep vanaf 18 jaar.

In alle groepen kunnen sporters voorkomen met een NOC*NSF talenten status (NT, IT, Belofte)
De samenstelling van Team Holland wijzigt normaal jaarlijks met ingang van de nieuwe seizoen
in augustus/september.
Na vaststellen van de nieuwe groep zal deze gepubliceerd worden op de website van de
Nederlandse Bowling Federatie (www.bowlen.nl)

Richtlijnen selectie internationale evenementen
Om in aanmerking te komen voor internationale evenementen is deelname aan het
selectieprogramma Team Holland een absoluut vereiste.
De topsportcoördinator bepaalt in overleg met het NBF bestuur en het topsportstaf
Of er wordt deelgenomen aan een internationaal evenement.
Het beleid voor uitzendingen wanneer niet aan alle evenementen kunnen worden deelgenomen
ivm. subsidiestromen wordt vastgesteld op bondsvergadering.
In de jaarlijkse toelichting op het selectieprogramma Team Holland zal de selectiecriteria voor de
uitzendingen worden gepubliceerd.
Deze criteria sluiten aan op het meerjaren topsportbeleid en zijn afgestemd op de doelen hierin.
De topsportcoördinator is verantwoordelijk voor het samenstellen van begeleidingsteams voor de
evenementen. Zowel contractueel vastgelegd als incidentele benoemingen.
Het vaakst zal coaches voor de evenementen contractueel vastgelegd zijn en team managers per
uitzending later worden bepaald afhankelijk van mogelijkheden en doelstellingen.
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De aangestelde eindverantwoordelijke coach is verantwoordelijk voor het samenstellen van de
betreffende EK/WK selectie.
De selectie wordt voor publicatie goedgekeurd door de topsportcoördinator.

Centrale trainingen
Het Team Holland programma bevat een aantal centrale trainingen per programma onderdeel
gescheiden (talenten, dames, heren).
Deze trainingen vinden zo veel mogelijk plaats in de topsportcentra (Nieuwegein, Tilburg,
Schiedam) maar kan bij wensen of mogelijkheden ook elders gepland worden.
De planning van deze trainingen werken minimaal een seizoen vooruit.
Wijzigingen van deze trainingen kunnen alleen plaatsvinden bij verschuiving of wanneer het
totale aantal trainingen van het selectie seizoen niet onder de gestelde norm gaat vallen.

Topsportkalender
De laatst bijgewerkte topsportkalender zijn ten aller tijden te vinden op een online omgeving van
de NBF.
Op de kalender zijn buiten alle geplande centrale trainingen ook overige activiteiten van de Team
Holland spelers opgenomen.
Regionale selectietrainingen met de bondscoaches worden in de individuele planningen
opgenomen.

Kleding
Voor Team Holland trainingen zijn er sprake van uniform kleding in vorm van een poloshirt.
Voor uitzendingen naar EK’s, WK’s en overige internationale evenementen namen de
Nederlandse Bowling Federatie ontvangt de speler op tijd voor de uitzending een kledingpakket
in bruikleen.
Bij niet retourneren van geleend kleding zal er een vooraf te kennis gegeven geld bedrag in
rekening gebracht worden.
Eigen sponsoren toevoegen aan selectiekleding is toegestaan op volgende voorwaarden:
-

Geen conflict tussen persoonlijke sponsor en bondssponsor
Afspraak hierover is gemaakt met de topsportcoordinator
Sponsoruiting voldoet aan internationale maatvoering
Sponsoruiting wordt op kleding bevestigd zonder schade aan de kleding aan te brengen
(geen dubbelzijdig plakband of niet verwijderbare stiksels)

Gedragsregels en verantwoordelijkheid
Tijdens alle trainingsstages en internationale evenementen en toernooien ligt de
verantwoordelijkheid bij de begeleiders en zijn de spelers verplicht zich te houden aan
de door de begeleiders vastgestelde regels.

Rol van de ouders voor jeugdspelers
De rol van de ouders van de jeugdspelers is zeer belangrijk en ligt op het vlak van
stimuleren en organiseren, maar wel op de achtergrond. Wij adviseren de
verenigingen en de ouders deze door het NOC*NSF onderschreven rol te
respecteren. Het NOC*NSF bepleit onder andere dat het coachen wordt verzorgd
door terzake kundige coaches, die geen directe, persoonlijke band met de speler
hebben.
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Financiën
Op financieel gebied gelden voor de verschillende Team Holland selecties verschillende elk jaar
opnieuw vast te stellen kosten voor programma deelname.
Uitzending na EK’s en WK’s worden gedragen door de bond (incl. reis en verblijfskosten).
Bij niet gesubisidieerde evenementen wordt alleen in overleg en mogelijkheid van de bond de
begeleiding wel gefinancieerd door de bond.
Kosten voor reis, verblijf en deelname van de spelers zijn voor deze evenementen op basis van
eigen kosten tenzij de financiele mogelijkheden van de bond anders toelaat.

Verzekeringen
De NBF heeft een collectieve doorlopende reisverzekering en een collectieve
Ongevallenverzekering afgesloten. Voor medische behandeling moet het eigen bewijs van
verzekering worden meegenomen.

Medische begeleiding
Op dit moment kent Team Holland geen toegewezen medisch begeleiding.
Ondersteuning hierin kan gezocht worden via de locale Olympische netwerken voor spelers met
een NOC*NSF talenten status.

Dopingcontroles
Voor regels, dispensatie en dergelijke met betrekking tot dopinggebruik geldt te allen
tijde het op dat moment vigerende Dopingreglement van de WADA en het laatst geldende
Dopingreglement (incl. bijlagen) van de NBF. In november 2008
is een nieuw Anti-Dopingreglement voor de NTTB vastgesteld. De regels rond
dopinggebruik zijn gemaakt in overleg met de Nederlandse Dopingautoriteit en het
NOC*NSF. Het nieuwe dopingreglement is gebaseerd op regelgeving afkomstig van het
Internationaal Olympisch Comité.
Over het algemeen vinden dopingcontroles plaats bij nationale topevenementen. Ook is
dopingcontrole buiten wedstrijdverband mogelijk. In de dopingwaaier die door de
Dopingautoriteit wordt uitgegeven en die de selectieleden rechtstreeks ontvangen is
onder andere de procedure opgenomen die bij een dopingcontrole wordt gehanteerd.

Portretrecht
De selectieleden geven de NBF en eventuele sponsoren toestemming voor gebruik van zijn of
haar portret. Gebruik door de hiervoor genoemde partijen is niet toegestaan, indien dat gebruik
schadelijk zou zijn voor de reputatie van het selectielid of anderszins schadelijk is of beledigend.
De selectieleden geven de NBF toestemming om in voorkomende gevallen
trainingen en/of wedstrijden te filmen, op te nemen of op te laten nemen. De NBF
verklaart uitdrukkelijk dat deze films of opnames en alle rechten die daarin gevestigd
zijn haar eigendom zijn en alleen door de NBF voor trainings-, coachings- en
opleidingsdoeleinden zullen worden gebruikt.
Tijdens internationale evenementen zullen foto’s van de uitzendingen gepubliceerd worden via de
website www.bowlen.nl .
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