
 

 
 

Zaterdag 17 november 2018 
Congrescentrum Papendal, Arnhem 

Dagprogramma 

  9.30 uur   Ontvangst Congrescentrum Papendal 

10.00 uur   Openingswoord door NTB-voorzitter Wim van Oijen 

10.10 uur    "Dat aardige jurylid”, officialcampagne 2018 – Suus Baggen 

10.20 uur  Jeugdtriathlon. Plannen & Ambities 2019 (Inclusief Jeugd- en 
Junioren Circuit 2019) – Berteke de Jong 

10.40 uur  ‘De pathway manager’ extra talentidentificatie & ontwikkeling – 
Marcel ten Wolde 

10.55 uur    MijnNTB 2019 en verder – Andries Reitsma  

11.10 uur   Kader, het (kloppende) hart van iedere vereniging!– Paul Verkleij  

11.40 uur  EK olympische afstand 2019 Weert 

12.00 uur  Lunch 

13.00 uur  Ronde 1 themabijeenkomsten 

14.10 uur  Ronde 2 themabijeenkomsten 

15.15 uur    Presentatie Run Bike Run Series 2019  

15.25 uur    Huldiging Sporters van het Jaar  

15.45 uur   Presentatie Teamcompetities 2019 

16.00 uur   Afsluiting en borrel  

 

13e NTB CONGRES 



 

 
 

 

THEMABIJEENKOMSTEN – 13e NTB-CONGRES – 17 NOVEMBER 2018 
 

1. Kennismaken, verdiepen én doorstromen voor jeugd  – Berteke de Jong en Marcel ten Wolde 

Meer plekken in Nederland waar kinderen ‘op triathlon kunnen’. Het liefst een landelijke dekking, waarbij 
de vereniging in de directe leefomgeving van het kind is. Als het gaat om de keuzes die kinderen lokaal 
hebben in het maken van een sportkeus, staan we als triathlon over een paar jaar graag in het rijtje 
‘voetbal, hockey, zwemmen, tennis, judo, atletiek en korfbal’. 
En dus willen we er met elkaar voor zorgen dat kinderen kennis kunnen maken met de sport (tijdens clinics 
op scholen, tijdens sportdagen, tijdens scholierenwedstrijden). Dat liefhebbers zich er daarna in kunnen 
‘verdiepen’ (na schooltijd, in de buurt, via verenigingen, bij jeugdwedstrijden) en ten slotte ook 
daadwerkelijk kunnen ‘doorstromen’. Lees: structureel ‘op triathlon kunnen gaan’. Gewoon omdat het een 
toffe, uitdagende, veelzijdige, gezellige en stoere sport is. Juist ook voor kinderen! 
 
We dagen verenigingen en organisaties uit om hier werk van te maken. Door het te gaan dóen. Op zoek te 
gaan naar mogelijkheden, te starten en door te pakken. We willen hierin graag meedenken en 
ondersteunen. ‘Good practices’ uit 2018 laten je zien hoe het kán. We laten je de huidige handvatten, tips 
en ideeën voor verenigingen en organisaties zien en nemen je mee in de plannen voor 2019.  
 
Wil jij jeugdtriathlon in jouw omgeving (nog sterker) op de kaart zetten? Neem je concrete vragen dan mee 
en we helpen je meteen een eerste stap verder. #wijzijntriathlonNL 
 

2. De sterrenstatus voor NTB-evenementen  - Kerst Beuckens   

Wil je ook dat jouw evenement een eenduidige beoordeling krijgt voor bijv. de organisatie, verzorging, 
faciliteiten en het niveau en de kwaliteit van de wedstrijd? Of wil je weten wat je zo ongeveer kunt en mag 
verwachten als je meedoet aan een NTB-evenement? De invoering van een sterrensysteem voor NTB-
evenementen zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.  
 
Wil je hierin meedenken? Jouw mening geven? Sluit je dan aan bij de workshop "De sterrenstatus voor NTB 
evenementen". 

 
3. Verzekeringen – Michiel van Niekerk 

Michiel van Niekerk is niet alleen official en lid van de WGWO, maar óók de verzekeringsexpert van de NTB.  
Na een inleiding over de verzekeringen die de NTB heeft afgesloten voor haar verenigingen en organisaties 
zal hij alle vragen van verenigingen en organisaties beantwoorden. Is het je nog altijd niet geheel duidelijk 
wat nu wel en niet gedekt? Vraag het Michiel! 

  



 

 
 

4. Vrijwilligerscoördinatie voor vereniging of organisatie - Rens Veerman 

Hoe vind je voldoende vrijwilligers?  Hoe veranker je het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging of 
organisatie? De afgelopen jaren stond het werven en het behoud van vrijwilligers regelmatig op de agenda 
van de workshops tijdens het congres. Vaak bleef het dan bij één onderdeel van het vrijwilligersbeleid, 
want het bleek lastig om een volledige cursus te geven. Maar door dit jaar twee workshops achter elkaar 
te plaatsen kunnen we de cursus vrijwilligerscoördinatie op één dag aanbieden. Hierdoor heb je aan het 
einde van de dag voldoende handvatten om het vrijwilligersbeleid te verankeren in de organisatie. 
Daarnaast kun je met een werkgroep aan de slag om het vrijwilligersbeleid te coördineren en heb je een 
duidelijk actieplan voor de komende jaren.   

Onderdelen die aan bod komen zijn: Deskundigheidsbevordering, het voortgangsgesprek, het exitgesprek, , 
de vrijwilligersovereenkomst, de AVG (privacy), de vertrouwenspersoon, letselschade, verzekeringen en het 
tevredenheidsonderzoek. Wie zich opgeeft voor deelname aan deze cursus krijgt vooraf enkele formuleren 
die moeten worden ingevuld en teruggestuurd voorafgaand aan de cursus tijdens het congres. De 
ingevulde formuleren zijn de start van jouw nieuwe succesvolle vrijwilligersbeleid! 

Let op: deze workshop beslaat beide workshoprondes.  
 

5. Privacy  - Beleid maken over persoonsgegevens – Axel Beijersbergen 

Sinds 25 mei 2018 zijn de regels voor privacy strenger. Deze nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) heeft ook gevolgen voor sportclubs. Bijvoorbeeld voor het opslaan van 
gegevens van de eigen leden, of voor het beveiligen van informatie. Tijdens deze workshop worden zowel 
de organisaties die al klaar zijn met het invoeren van deze nieuwe regelgeving in hun organisaties, als 
organisaties die hier nog mee bezig zijn, bijgepraat en geadviseerd over deze nieuwe privacywetgeving. 

De nieuwe privacywetgeving is een complex vraagstuk voor vrijwilligersorganisaties zoals sportaanbieders. 
Toch is het heel belangrijk om ermee aan de slag te gaan. Er is immers bestuurdersaansprakelijkheid en de 
boetes zijn fors. Het belangrijkste is dat je als sportorganisatie beleid maakt op het omgaan met 
persoonsgegevens van je leden, je vrijwilligers en je fans. “Is het oké als ieder bestuurslid of commissie zijn 
eigen excelletje bijhoudt? Of om ledengegevens te delen met sponsoren? Dit zijn vragen waar je als club 
over na moet denken, beleid op moet formuleren én moet vastleggen.”  

Naast een algemene uitleg over de nieuwe wet, zal er ook voldoende tijd zijn om vragen te stellen en 
prakrijkvoorbeelden te bespreken. Heb je expliciete vragen of zou je graag voorafgaand aan de workshop 
een document voorleggen, stuur deze dan naar beijersbergen@ausmadejong.nl. 

  



 

 
 

 

6. ''Vinden, binden en boeien van trainers'', op weg naar een sterke vereniging - Paul Verkleij 

Na deze workshop: 

 Ben je je meer bewust van het belang van binden en boeien van je trainers. 
 Heb je suggesties gekregen hoe je binnen je eigen vereniging het beleid rondom trainers kunt 

vaststellen. 
 Heb je meer inzicht in het begrip ‘sterke leervereniging’ en wat dat voor jouw vereniging kan 

betekenen. 
 
 

7. " Zwemmend in de wereld van medische begeleiding bij een triathlonevenement" Guusje 
Vrehen (Sportdokters.nl)  

 
De triathlonsport blijft groeien. Ook in 2017 nam het aantal beoefenaren en het aantal bij de Nederlandse 
Triathlon Bond aangesloten leden fors toe. Het vaste ledental van de bond overschreed voor het eerst de 
tienduizend, terwijl het aantal beoefenaren op basis van een daglicentie uitkwam op méér dan 34 duizend. 
Deze groei zorgt eveneens voor een groei en toeloop van evenementen. Om deze groei op een 
verantwoorde manier te laten plaatsvinden zijn maatregelen op medisch vlak noodzakelijk. 
In deze workshop van SPORTDOKTERS gaan we in op oa. preventieve maatregelen, de inzet van mobiele 
sportgeneeskundige groepen, de do’s en don'ts. Hoe kun je als organisator je evenement medisch 
optimaliseren waarbij zoveel mogelijk risico's worden afgedekt? Dit en meer komt aan bod tijdens deze 
workshop. 
 

8. Duurzaamheid, "Van eenmalig naar meermalig”- Jan Wullink 

Sporten is prachtig om te doen. Genieten van de inspanning door een omgeving die je inspireert. 
Die omgeving wordt echter wel steeds kwetsbaarder door invloeden van de mens. 
Met z’n allen laten we jaarlijks een grote voetafdruk van vervuiling achter om maar te kunnen genieten van 
onze sport. Vele kilometers in vervuilende auto’s voor wedstrijden en trainingen, het gebruik van 
materialen uit vervuilende industrie en dragen van kleding uit chemische fabrieken met ongezonde 
grondstoffen voor mens en milieu. 
 
Het begrip ‘Duurzaamheid’ begint zo langzamerhand een containerbegrip te worden, maar in relatie met de 
sport willen we het omschrijven als ‘het in gang brengen van een proces van eenmalig naar meermalig’. Het 
optimaal hergebruik van gedachten, producten en grondstoffen zonder dat dit ten koste gaat van 
toekomstige activiteiten. Duurzaamheid is ook de kracht en wil om samen te werken. En duurzaamheid is 
goed omgaan met mensen, dieren en aarde en de impact van de beoogde activiteiten minimaal te 
beperken tot nul of liever: tot positief omzetten.  
 
Jan Wullink van ‘Duurzaamsport.nl’ nodigt (maximaal 10) betrokken organisatoren, verenigingsbestuurders 
en atleten van harte uit om mee te denken en mogelijk zelfs werken aan de eerste aanzet van een ‘Groen 
convenant’ voor de triathlonsport.   


