RTC (fulltime/parttime) Selectieovereenkomst seizoen 2019-2020
De ondergetekenden:
1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Triatlon Bond, gevestigd te
Arnhem, deze vertegenwoordigd door pathway manager Marcel ten Wolde hierna te
noemen NTB;
En
2. ……………………..…… (naam atleet), wonende te …………………… (woonplaats), hierna te
noemen:
de atleet;
En
3. Indien minderjarig mede te ondertekenen door ouder/vertegenwoordiger de
heer/mevrouw ……………………………………………… (naam voogd) wonende te
………………………… (plaats),
Hierna gezamenlijk ook te noemen ‘partijen’:
In aanmerking nemende dat:
•
•
•

De NTB zich ten doel stelt atleten mogelijkheden te bieden om tot een optimale
sportbeoefening te komen.
De atleet streeft naar een optimale prestatie tijdens wedstrijden en evenementen
Alle bijlagen integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst

Partijen verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Aanvang en duur overeenkomst
• Deze overeenkomst wordt aangegaan met ingang van 1 november 2019
•

De overeenkomst geldt voor de duur van 12 maanden en eindigt derhalve op 31 oktober
2020.

Artikel 2
Informatieverstrekking
• De NTB verstrekt aan de atleet alle informatie welke de NTB tot haar beschikking heeft en
welke zij voor de atleet van belang acht in het kader van optimale sportbeoefening.
•

De atleet verstrekt aan de NTB alle relevante informatie die van belang wordt geacht in het
kader van de sportbeoefening. De atleet zorgt voor een up to date logboek in
TrainingPeaks.

Artikel 3

Trainings- en wedstrijdprogramma

De NTB biedt aan de regionale selectieleden een trainings- en wedstrijdprogramma en de
daarbij toebehorende faciliteiten en leerlijnen aan. De NTB stelt voor uitvoering van het
trainings- en wedstrijdprogramma talentcoaches en/of trainers aan.
•

In Faciliteitenplan Triathlon OD worden de voor het seizoen 2019-2020 geldende faciliteiten
en procedures beschreven

•

De atleet is verplicht deel te nemen aan het NK in het topsportonderdeel waarvan hij deel
uitmaakt van de nationale selectie. Indien het EK, WK, WCS, WK o.23 en WK jun. of
kwalificatie OS gelijktijdig of binnen een week voorafgaand het genoemde internationale
evenement plaatsvindt heeft deze wedstrijd voorrang op het NK. Dit vanwege de subsidie
toekenning die afhankelijk is van prestaties op genoemde internationale evenementen.

Artikel 4
Limieten en selectiecriteria
• De NTB hanteert de volgende limieten en selectiecriteria en neemt op basis daarvan
besluiten:

1. Kwalificatie criteria voor selectie en programma.
2. Kwalificatie criteria voor evenementen.
3. Criteria voor NOC*NSF

•

•

In het document Proces van het NTB kwalificatie systeem voor deelname aan
evenementen wordt het proces beschreven

•

De details van kwalificeren staat in het document: kwalificatie NK, EK, WK en
internationale wedstrijden voor olympisch en para triathlon 2020
In het document Criteria selecties Triathlon Olympisch en Paralympisch seizoen
2019/2020 worden selectiecriteria beschreven.

Artikel 5
Transport en verblijf
• De atleet draagt zelf zorg voor transport van en naar wedstrijden en trainingskampen.
•

De NTB draagt zorg voor transport van, naar en tijdens internationale kampioenschappen
en tijdens door de NTB georganiseerde deelname aan internationale wedstrijden en
trainingskampen waarbij gebruik gemaakt moet worden van een vliegtuig. Uitgezonderd
zijn de transportkosten van huis naar het vliegveld en vice versa.

•

Indien de NTB door nalatigheid van de atleet, zoals een te late annulering of wijziging van
reis en/of verblijf kosten dient te maken, zullen deze kosten bij de atleet in rekening
worden gebracht.

•

De NTB zal tijdens internationale kampioenschappen zorgdragen voor het verblijf. Onder
verblijf vallen de overnachtingen en het ontbijt en diner. Voor vertrek zal de NTB de atleet
op de hoogte stellen van de reis en het verblijf.

Artikel 6
Marketing
• De mogelijkheden voor het bieden van exposure aan een individuele sponsor zijn
omschreven in het sponsorreglement.
• in het document Sponsorreglement NTB 2020 staat het sponsorreglement beschreven.
Artikel 7
Publicitaire activiteiten
• De atleet zal medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten van de NTB. Indien deze
activiteiten strijdig zijn met de training- en/of wedstrijd planning, kan na overleg met en
goedkeuring van de NTB, medewerking worden geweigerd.
•

De atleet uit zich uitsluitend in positieve zin in de media waar het gaat om de sponsors,
partners en medewerkers van de NTB, alsmede over de NTB zelf. De NTB uit zich
uitsluitend in positieve zin over de atleet in de media.

Artikel 8
Portretrecht
• De atleet verleent de NTB het recht van en geeft de NTB toestemming tot het gebruik van
afbeeldingen van de atleet voor zover deze in eigen communicatiemiddelen voorkomen en
gemaakt zijn in opdracht van de NTB, dan wel tijdens wedstrijden of daaraan gerelateerde
momenten zijn gemaakt.
Artikel 9
Verzekering
• De NTB zal voor de atleet tijdens de internationale kampioenschappen zorgdragen voor een
reis- fiets- en verblijfsverzekering. Hierbij gelden de volgende verzekerde bedragen:
Bagage
Euro 3.000,- (incl fiets)
Fiets
Euro 4.000.- (tijdens de wedstrijd voor €350.-)
Middels deze overeenkomst vrijwaart de atleet de NTB voor bedragen boven genoemde
bedragen en andere aanspraken. De atleet kan zelf de extra waarden, van de bagage
boven de genoemde bedragen, verzekeren.

•

De atleet zal zelf en voor eigen rekening zorgdragen voor andere verzekeringen die
adequaat aansluiten op diens specifieke situatie. Door de atleet zal specifieke aandacht
worden besteed aan het sluiten van verzekeringen tegen de risico’s van ziektekosten,
aansprakelijkheid en arbeidsongeschikt, zonder de overige risico’s te veronachtzamen.

•

De NTB heeft voor al haar leden een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor
deelname aan meervoudige duursportevenementen. Deze verzekering treedt in werking
als de normale WA en/of ziektekostenverzekering niet kan worden aangesproken.

Artikel 10
Omgangsregels
• Om tot een goede sportbeoefening te komen is het van belang dat er een aantal regels in
acht worden genomen.
In het document Gedragsreglement, disciplinaire regels en procedures topsport vind je
de Gedragsregels NTC -RTC
Artikel 11
Doping
• De atleet is bekend met het bestaan van regels met betrekking tot doping, gesteld door de
WADA, ITU, ETU en de NTB. De atleet verplicht zich tot naleving van deze regels.
• In het geval dat een NTB sponsor zijn contract met NTB beëindigt, expliciet doordat een
NTB atleet schuldig bevonden wordt voor dopinggebruik, kan de NTB een claim leggen bij
de betreffende atleet voor de gemiste sponsorinkomsten. Deze claim kan alleen opgelegd
worden als de atleet is veroordeeld door de daartoe bevoegde instantie voor het overtreden
van de dopingregels en er geen beroep meer mogelijk is, of daarvan geen gebruik is
gemaakt.
Artikel 12
Medisch zaken / Blessurestatus
• De NTB draagt zorg voor medische begeleiding door het aanstellen van een RTC sportarts
binnen een CTO of RTO organisatie.
•

De atleet verplicht zich tot deelname aan het medisch programma.

•

Indien inspanningsfysiologische testen in het training- en wedstrijdprogramma zijn
opgenomen geeft de atleet toestemming om de resultaten van deze test vrij te geven aan
de NTB en of trainers van de betreffende nationale selectie.

•

Een atleet is verplicht om blessures onmiddellijk te melden aan de coach en de sportarts
RTC. Wanneer de arts of fysio een diagnose stelt en behandelplan gereed heeft, geeft de
atleet toestemming om het diagnose en behandelplan met de RTC coach/ trainers te delen.

•

Indien een atleet geblesseerd raakt kan deze atleet een blessurestatus aanvragen. Het is
de verantwoordelijkheid van de atleet om contact op te nemen met de sportarts RTC en de
pathway manager. In dit geval krijgt de pathway manager inzage in medische dossiers met
toestemming van de atleet.

Artikel 13
Onderwijs
• De atleet die opgenomen is in het fulltime programma van het RTC / NTC weet dat het
onderwijs moet aansluiten op de sportambitie. De combinatie topsport en onderwijs in het
RTC / NTC zal door een loopbaan begeleider / studie coördinator begeleid worden. De
atleet zal proactief met de onderwijs instelling gaan overleggen om knelpunten te
voorkomen. De atleet weet dat de combinatie Topsport en Onderwijs zorgt voor een langer
studie traject dan een student die niet in een topsport traject zit.
Artikel 14
Evaluatie
• Na afloop van het seizoen zal er een evaluatie plaatsvinden tussen de atleet en de NTB.
Deze evaluatie zal in september / oktober plaatsvinden.
Artikel 15
Documenten
• De atleet verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de in deze overeenkomst

genoemde documenten die terug te vinden zijn op www.triathlonbond.nl
•

De atleet aanvaardt de daarin opgenomen verplichtingen

Artikel 16
Slotbepaling
De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de NTB kunnen steeds worden
beperkt door internationale regelgeving vanuit de ITU en/of ETU.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Aldus opgemaakt in tweevoud op 1 februari 2020 te Arnhem
Namens NTB

De atleet

Marcel ten Wolde
Pathway manager

…………………………………………………
Naam atleet

