Sponsorreglement 2021-2024
Bijlage van atletenovereenkomst ‘jaarselectie’ of ‘evenementen’
Sponsoring is een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse Triathlon Bond (NTB).
Zonder de bijdragen van financiële en materiële sponsoren is het realiseren van de
topsportdoelstellingen op het niveau dat de NTB ambieert niet mogelijk.
1. Bondssponsoring
De NTB heeft een aantal bondssponsors en co-financiers. Een aantal van de onderstaande
sponsor of co-financiers krijgen een plaats op wedstrijd- en/of trainingskleding.
1. Voor de olympische, paralympische en NTC / RTS Sittard selectie zijn dat op het
wedstrijdpak LIMBURG TRIATHLON, Z3R0D, sponsor X (voor paralympisch kan
sponsor X sportstad Alkmaar zijn). Op fietskleding en trainingspak: LIMBURG
TRIATHLON, TriathlonNL, Z3R0D, Dailly Fresh Food. Op loopkleding: TriathlonNL,
Z3R0D.
2. Voor het RTC Almere zijn dat op het wedstrijdpak Triathlon Flevoland, Almere,
Z3R0D. Voor het RTC Alkmaar zijn dat op het wedstrijdpak Sportstad Alkmaar,
AlkmaarSport, Z3R0D, Voor het RTC Brabant zijn dat op het wedstrijdpak CTO Zuid,
BrabantSport, Z3R0D. De RTC atleten die zich plaatsen voor het EK / WK triathlon
2021 ontvangen een klein pakket training en representatie kleding.
Partners topsportprogramma TriathlonNL 2021:
TeamNL/ Ned. Loterij / VWS Olympisch programma:
TeamNL / Ned. Loterij / VWS Paralympisch programma:
Provincie Limburg/ Sittard NTC/ RTC / Paratri:
NTB TriathlonNL: Olympisch/ Paralympisch
Gemeente Almere/ Provincie Flevoland:
Gemeente Alkmaar:
CTO Zuid/ Provincie Brabant:
NTB TriathlonNL: RTC’s / TO:
Daily Fresh Food (materiaal, diensten)
Z3R0D (materiaal)
Trainingpeaks (materiaal, diensten)
Tacx (materiaal)
Polar

385.000
175.000
281.000
175.000
76.000
27.000
25.000
25.000
26.000
20.000
12.500
12.000
?

De NTB partners sponsoren programma gelden, producten en/of diensten aan de
Olympische, Paralympische, NTC en RTC selecties. Atleten krijgen producten in bruikleen
of kunnen gebruik maken van diensten.
2. Individuele sponsoring
Individuele sponsoring zal voor atleten van zowel NTB programma- als
evenementenselecties belangrijk zijn voor de financiering van de sportcarrière. De atleet
kan een aantal prive sponsor logo’s op zijn wedstrijdpak laten drukken. Voor de uitleg zie
tekst bij 3
Het kan voorkomen dat een bondsponsor concurrerend is met een prive sponsor. Voor
2021 zijn er exclusiviteit afspraken met de provincies, de gemeenten. Z3R0D, vindt het
geen probleem dat een concurrent ook op het wedstrijdpak komt. Z3R0D komt op twee
gebruikelijke plekken B en D terug op het pak.
Voor 2021 vult de NTB plek C niet op. De atleet mag in dat jaar die plek opvullen als zij
een sponsor hebben van een dubbele waarde. Zie 3
In overleg met de technisch directeur cc. Topsport medewerkster, kan de atleet uit de
Tokio selectie, 1 podium cq persconferentie shirt laten bedrukken met 2 privé sponsors in

dezelfde verhouding als andere logo’s.
Wanneer een atleet een privésponsor op de wedstrijdkleding wil laten drukken, dient hij/zij
de logo’s voor 31 januari aan te leveren samen met de sponsorovereenkomst waar o.a. de
waarde van de sponsordeal instaat. Indien de atleet aangeeft dat hij
sponsorovereenkomsten pas later afsluit en pas later de logo’s kan aanleveren, meldt
hij/zij dat bij de medewerkster topsport. Dan wordt dat sponsorlogo later op het
wedstrijdpak gedrukt. Het logo van de sponsor dient in EPS of AI formaat (minimaal 300
dpi) te worden aangeleverd.
Om op de wedstrijdkleding een logo te laten bedrukken, dient er een schriftelijke
overeenkomst te bestaan tussen de individuele sponsor en de atleet. De NTB (technisch
directeur/ topsport-medewerkster) krijgt van de atleet een kopie van diens
sponsorovereenkomst. Met deze informatie zullen TD en TS medewerkster vertrouwelijk
omgaan en wordt met niemand gedeeld.
De waarde van deze overeenkomst moet hoog genoeg zijn om voor plaatsing op NTBwedstrijdkleding in aanmerking te komen. Ondergrens richtlijnen voor senior atleten 3000
euro per jaar, atleten onder 23 jaar 2000 euro per jaar en junioren 1250 euro per jaar. Dit
bedrag kan ook de waarde zijn van materialen (bijv. fiets).
De NTB vraagt geen financiële bijdrage t.a.v. NTB marketing voor plaatsing van
privésponsor op wedstrijdkleding. De atleet moet door ondersteuning met privésponsors
minder onkosten hebben om het beste programma te kunnen draaien.
Streef als atleet naar meerderjarige sponsorovereenkomsten, zodat een NL wedstrijdpak
langer dan 1 jaar gebruikt kan worden.
Verandert een atleet van sponsor en wil hij / zij het sponsorlogo laten veranderen op het
wedstrijdpak, dan kan dat. De kosten (€ 95,00 prijs met korting) van het nieuwe of extra
pakje zijn dan voor de atleet.
De atleten van de Tokyo en para TeamNL selectieleden krijgen elk jaar 2 wedstrijdpakken,
NTC Sittard selectieleden elke jaar 1 pak, RTC atleten elke 2 jaar 1 wedstrijdpak.
3. Logo bond en privé sponsor op tri-suit
Er zal in 2021 ruimte gereserveerd zijn op de NTB wedstrijd- en trainingskleding voor
bondssponsors.
Op de wedstrijdkleding vult de NTB de volgende plekken op:
• Vak F, vak B, vak D en bovenste plek van vak A. (world triathlon reglement)
De atleet kan bij voldoende privé sponsors in 2021 de volgende plekken gebruiken voor
exposure:
• Onderste twee plekken in vak A, vak E en vakken C. (world triathlon reglement)
Voorwaarde van World Triathlon is dat dit in vak A twee verschillende sponsors zijn. Voor
vak E mag het een sponsor uit vak A zijn. Dit zal dan een dubbele waarde moeten
vertegenwoordigen voor de atleet. Vak C (2 plekken) zal ook een dubbele waarde voor de
atleet moeten vertegenwoordigen

.
4. De praktijk
Wedstrijdkleding
De wedstrijdkleding van de NTB wordt verplicht gedragen tijdens EK, WK, World Triathlon
Series en World Paratriathlon Series. Het dragen van Nationale Federatie wedstrijdkleding
op bovenstaande wedstrijden is volgens richtlijnen World Triathlon.
Naast de bovenstaande wedstrijden, dienen OS/PS en NTC atleten ook in een wedstrijd die
(deels) betaald wordt door programma gelden van TeamNL of TriathlonNL de
wedstrijdkleding van de NTB te dragen.
De RTC atleet/ atlete, wiens training programma door subsidie van de provincie of
gemeente betaald wordt, draagt het NL tenue in elk wedstrijd van Europe Triathlon of
World Triathlon en indien mogelijk ook het NK (wanneer dit niet gelijk een teamcompetitie
wedstrijd is).
Exposure:
Elke sponsor verdiend exposure. Bij aandacht in de media dienen sponsoren zichzelf terug
te kunnen zien. Dit maakt dat atleten en trainers zich voortdurend bewust zijn van de
verantwoordelijkheid die zij daarin hebben, en de toegevoegde waarde die zij de NTB
sponsoren en de individuele sponsoren bieden. Voor alle momenten waarop de atleet zijn
of haar representatieve functie uitoefent is het noodzakelijk dat hij/zij de sponsoren zo
goed mogelijk in beeld brengt. Wanneer je berichten deelt op social media bedank of tagg
je prive sponsors maar ook direct de bondsponsoren die (een deel) van je programma
mogelijk maken. Kijk dan niet alleen naar de logo’s op je kleding, maar ook de materiaal
partners van de bond als training peaks, tacx, daily fresh food en tevens de financiële
sponsors triathlonNL en teamNL die niet op de wedstrijdkleding staan.
Tijdens een door de TD/ coach aangemerkte wekelijkse fiets en loop groepstrainingen, de
wedstrijden en/of kampioenschappen die worden betaald vanuit het NTB topsport
programma wordt de TriathlonNL kleding gedragen.
Tijdens de evenementen hebben de atleten 1 bovenkleding item van het TriathlonNL
kledingpakket aan tijdens de reis, de briefing, de persconferentie, het podiummoment. De
parkoersverkenning en de warming up voor de wedstrijd wordt ook in TriathlonNL kleding
gedaan.

Materialen en kleding worden op basis van bruikleen door de bond aan de selectieleden
verstrekt en blijft in eerste instantie eigendom van de NTB. Er dient dan ook zorgvuldig
mee om gegaan te worden en de kleding kan bijv. niet bij evenementen worden geruild
met atleten van andere landen. Bij onzorgvuldigheid/verlies kan eventuele schade in
rekening gebracht worden. Na twee jaar is de kleding eigendom van de atleet.
De atleet kan maximaal 2 dagdelen per jaar gevraagd worden voor een activiteit van een
NTB partner. Zowel de activiteit als welke partner het betreft zal in overleg gaan met de
atleet en het training en wedstrijd programma mag daar niet onder leiden. De onkosten
worden in dat geval vergoedt volgens de afspraken in de atleten overeenkomst.
Het World Triathlon kledingreglement van een volgend jaar wordt in december door het
bestuur van de World Triathlon vastgesteld. Wijzigingen of aanvullingen van dit nieuwe
World Triathlon kledingreglement die voor aanpassing van dit NTB reglement zorgen, zullen
zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden. Tussentijdse wijzigingen in het World
Triathlon reglement kunnen altijd dit reglement overrulen.

