
 
 
 

INNING DAGLICENTIES BIJ AFGELASTING EVENEMENT 
 
 
Waarom worden betaalde daglicenties niet terugbetaald na afgelasting van een 
evenement? 
 
In de nationale en internationale triathlonsport is het fenomeen daglicentie een bekend en 
gewaardeerd begrip. Waar bij veel sporten deelname aan evenementen niet (of maar beperkt) 
mogelijk is zonder lidmaatschap van een vereniging en daarmee de overkoepelende bond, is het op 
basis van een daglicentie mogelijk voor niet-leden om flexibel, laagdrempelig en zonder verdere 
verplichtingen in binnen- en buitenland mee te kunnen doen aan triathlons en andere 
combiduursportevenementen. De daglicentie wordt betaald aan de bond, bovenop het inschrijfgeld 
dat aan het organiserende evenement wordt betaald. De daglicentie is enerzijds een bijdrage aan de 
bond waardoor het niet-lid – net als licentiehouders - verzekerd aan het evenement meedoet. Veel 
belangrijker is echter dat de daglicentie een beperkte financiële bijdrage van het niet-lid is aan het 
systeem van wedstrijden, reglementering, jurering, inschrijving, training en opleiding etc., zoals dat 
door alle evenementen, clubs en de bond gezamenlijk wordt gefinancierd, ontwikkeld en opgezet. 
Leden betalen die bijdrage in de vorm van hun jaarlijkse contributie.  
 
Door de daglicentie draagt het niet-lid daar dus ook zijn of haar steentje aan bij, zelf profiterend en 
gebruikmakend van het flexibele en laagdrempelige deelnamesysteem dat we met elkaar hebben 
gecreëerd. De daglicentie wordt daarmee gezien als een bijdrage van het niet-lid aan de bond, die 
deze middelen herinvesteert in de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van alle facetten 
die onze sport kent. Het is dus geen bijdrage aan het lokale evenement maar aan het 
overkoepelende systeem, vertegenwoordigd door de bond (de NTB in ons geval). 
 
In het oude inschrijfsysteem van de NTB werd deze daglicentiebijdrage, samen met het inschrijfgeld, 
in de vorm van een toeslag op het inschrijfgeld geïnd door het organiserende evenement. Na afloop 
werd op basis van de uitslagen vastgesteld welke deelnemers op basis van een daglicentie mee 
hebben gedaan, waarvoor het evenement van de NTB een factuur ontving. In het nieuwe 
inschrijfsysteem wordt - voor organisaties die de inschrijving via het NTB-systeem laten verlopen - 
deze toeslag op voorhand al ingehouden door de NTB zodat het evenement de daadwerkelijke eigen 
middelen overgemaakt krijgt voor de organisatie van het evenement.  
 
De NTB heeft er in de door COVID-19 voor iedereen uiterst onzekere tijd voor gekozen om de 
bedragen die via het nieuwe systeem al waren betaald voor daglicenties i.g.v. annulering niet terug 
te betalen en ook de rechtstreeks aan de organisaties betaalde daglicenties bij de betreffende 
organisaties in rekening te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat ook de contributiebijdragen die de 
reguliere leden al hebben betaald voor hun lidmaatschap in 2020 (en waar ze ook geen of weinig 
‘profijt’ van zullen hebben komend jaar) niet worden gerestitueerd. Deze lidmaatschapsbijdragen 
(waar de daglicentie-inkomsten ook onder vallen) zullen worden ingezet voor de reguliere functies 
zoals hierboven beschreven, maar gedeeltelijk ook voor het (beperkt) compenseren van het verlies 
aan de afdrachten door de vele geannuleerde evenementen. Net als een evenementorganisatie die 
kosten maakt of heeft gemaakt, geldt dat uiteraard ook voor de NTB. Door de lasten zo goed en 
eerlijk mogelijk te verdelen over alle betrokken partijen hopen we in 2021 weer samen sterk aan de 
start te kunnen staan van een nieuw en kwalitatief wedstrijdjaar.  
 
 
Zie ook:  
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 


