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OVEREENKOMST

ONDERGETEKENDEN:

(1)

Nederlandse Triathlon Bond (NTB) in deze vertegenwoordigd door de heer Adrie Berk, Technisch
Directeur, hierna te noemen de “NTB”;

en
, woonachtig op , , hierna te noemen de “Atleet”;

(2)

Gezamenlijk ook wel genoemd “Partijen“,

OVERWEGENDE DAT:

(A)

voor het organiseren van nationale en internationale wedstrijden - in welke vorm dan ook -,
alsmede voor het selecteren van deelnemers aan het Topsportprogramma van de NTB en leden
van nationale teams of selecties, exclusieve bevoegdheden (rechten) nodig zijn;

(B)

atleten die deel uitmaken van de nationale selectie van het NTB fulltime topsport programma. en
toegang krijgen tot financiële en/of andere ondersteuning, met het doel medailles te winnen op
de Olympische of Paralympische Spelen, WK´s, EK´s en andere belangrijke internationale
wedstrijden;

(C)

de NTB en de Atleet deze Overeenkomst wensen aan te gaan om hun beider
verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen vast te leggen en daarmee te verduidelijken;

(D)

partijen nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst wensen aan te gaan en deze Overeenkomst ook
niet als zodanig mag worden gelezen of geïnterpreteerd;

(E)

overal waar Olympische Spelen staat tevens de Paralympische Spelen worden bedoeld;

(F)

alle verwijzingen in de Overeenkomst naar “hij”, “hem” of “zijn” tevens respectievelijk “zij”, “haar”
en “haar” omvatten;
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ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1.

BEGRIPSBEPALINGEN

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
(a)

“Antidopingregels”, de regels ten aanzien van doping die het IOC of IPC (de World Anti Doping
Code), de ITU of de NTB hanteert en die op de Atleet van toepassing zijn;

(b)

“Atleet”, een lid is van een van de nationale selecties van de NTB;

(c)

“NTB” (Nederlandse Triathlon Bond), de landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF, waarvan
de Atleet lid is.

(d)

“Bondssponsor(en)”, bedrijven, instellingen en/of organisaties die de NTB op enigerlei wijze –
volgens een formeel vastgelegde afspraak met de NTB -, met name materieel en/of financieel,
ondersteunen, in ruil voor publiciteit, rechten op associatie of andere commerciële voordelen en
die door de NTB ook als bondssponsor(en) worden aangeduid. Een bijgewerkte lijst van de
bondssponsoren (eventueel per topsport programma) en de daaraan verbonden structuur is
beschikbaar op de officiële website van de NTB.

(e)

“Bijeenkomst”, een optreden, promotie, ontmoeting, fotosessie, interview, film of ander
evenement in verband met de verplichtingen van de Atleet ingevolge deze Overeenkomst,
waarbij de Atleet aanwezig is op verzoek van de NTB, met als voornaamste doel om de NTB,
één of meer van de bondssponsoren of de sport te promoten;

(f)

“Coach”, de trainer/coach, Coach, NTB kampioenschapcoach of Technisch Directeur die de
leden van de nationale selecties traint en/of coacht;

(g)

“EK”, Europees Kampioenschap;

(h)

“Hoedanigheid van deelnemer aan een Nationale Selectie”, de Atleet herkenbaar als
deelnemer van de nationale selectie, in het sporttenue of representatie tenue van de NTB of welk
officieel bondstenue dan ook, als ook in combinatie met tekst- en/of beeld- en/of audio/videofragmenten waarin verband wordt gelegd tussen de Atleet en het lidmaatschap van de nationale
selectie;

(i)

“Intellectuele Eigendom”, bijvoorbeeld: domeinnamen, auteursrechten, octrooien,
geregistreerde ontwerpen, lay-outs, rechten gevestigd in computersoftware, databases en lijsten,
rechten gevestigd in uitvindingen, en alle overige rechten, ongeacht of deze geregistreerd zijn of
niet (met inbegrip van aanvragen voor het verlenen van het voornoemde);

(j)

“IOC“, Internationaal Olympisch Comité;

(k)

“IPC“, Internationaal Paralympisch Comité;

(l)

“Nationale selectie”, selectie bestaande uit meerdere atleten in één tak van sport;

(m)

“NOC*NSF”, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie;
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(n)

“NOT”, Nederlands Olympisch Team, het geheel van atleten en begeleiders dat zich voorbereidt
op eventuele deelname aan de Olympische Spelen en met wie NOC*NSF een ‘overeenkomst
Olympische Spelen’ voor de betreffende Olympische Spelen heeft gesloten, waarmee tevens het
Nederlands Paralympisch Team (NPT) wordt bedoeld;

(o)

“Olympische Spelen”, de betreffende Olympische en/of Paralympische Zomer Spelen en die
om de vier jaar worden gehouden;

(p)

“Overeenkomst”, de onderhavige overeenkomst;

(q)

Persoonlijke prestatiedoelen“, door de Atleet nagestreefde sportieve doelen, zoals
opgenomen in het individuele trainings- en wedstrijdplan;

(r)

“Portret van de Atleet”, de naam, Portret en/of gelijkenis - met inbegrip van foto’s, film en
opnamen - van de Atleet als lid van de nationale selectie;

(s)

“Privé sponsor(en)”, bedrijven, instellingen en/of organisaties die een Atleet of een Erkend
Merkenteam op enigerlei wijze, met name materieel en/of financieel, ondersteunen;

(t)

“Prestatienorm“, het geheel van prestaties dat een sporter gedurende een jaar moet leveren om
voor het jaar daarna in aanmerking te komen voor een Status;

(u)

“Status“, een titel die aan een topsporter wordt verleend door NOC*NSF, op grond waarvan hij
in aanmerking kan komen voor bepaalde voorzieningen;

(v)

“Statusreglement Topsporters”, het reglement van NOC*NSF waarin de procedure en criteria
worden beschreven op basis waarvan een topsporter een status kan verkrijgen.

(w)

“Technisch directeur” de technisch directeur van de NTB of diens aangewezen
vertegenwoordiger;

(x)

“Topsport Programma Assessment”, het door NOC*NSF ontwikkelde assessment, deel
uitmakend van een integraal kwaliteitssysteem voor bonden. Het assessment is gebaseerd op
het identificeren en verbeteren van de kritische succesfactoren in de topsport en wordt met alle
betrokkenen op basis van opgedane ervaringen en internationale ontwikkelingen samengesteld
en waar nodig of gewenst aangepast;

(y)

“Het NTB Topsport programma”. Dit is het topsport programma van de NTB, goedgekeurd
door NOC*NSF op basis van het Topsport Programma Assessment en internationale
benchmark, De atleet neemt deel aan het topsport programma met als doel om medailles te
winnen op EK, WK, Olympische Spelen en andere internationale wedstrijden.

(z)

“Website”, de officiële website van de NTB;

(aa)

“WK”, Wereld Kampioenschap(pen);

(bb)

“ITU”, de naam van de Wereld Triathlonbond;

(cc)

“ETU”, de naam van de Europese Triathlonbond;

(dd)

“”TrainingPeaks” Dit is een web-based volg en monitoring systeem ter ondersteuning van de
ontwikkeling van de atleet.
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2.

DOEL

2.1

Het doel van deze Overeenkomst is het respecteren en beschermen van de belangen van Atleet
en NTB, door het vastleggen van wederzijdse rechten, verantwoordelijkheden en plichten. Dit
levert een bijdrage aan de kwaliteit van het Topsportprogramma.

3.

DEELNAME TOPSPORTPROGRAMMA EN LIDMAATSCHAP NATIONALE SELECTIE

3.1

Na ondertekening van deze Overeenkomst wordt de Atleet lid van de nationale selectie.

3.2

De Atleet verklaart geen sportgerelateerde overeenkomsten te hebben gesloten die volledige
deelname aan een nationale selectie zouden kunnen verhinderen of die strijdig zouden kunnen
zijn met deelname aan het Topsportprogramma of een bepaling van deze Overeenkomst.
Hiervan uitgezonderd zijn de overeenkomsten die de Atleet al had gesloten voor ondertekening
van deze overeenkomst, welke de Atleet aan de NTB bekend gemaakt heeft en waarmee de
NTB voorafgaand aan het ondertekenen van deze Overeenkomst heeft ingestemd (en waarvan
een lijst aan deze Overeenkomst is gehecht).

3.3

De Atleet dient de NTB onmiddellijk in kennis stellen indien hij op enig moment niet (meer):
(a)

in het bezit is van een geldig Nederlands paspoort;

(b)

lid is van (individueel of van een vereniging aangesloten bij) de NTB.

3.4

De Atleet dient de NTB en de NTB de Atleet onmiddellijk in kennis te stellen als hij is gestraft
en/of geschorst wegens overtreding van de Antidopingregels.

4.

Overeenkomst duur A (selectie Jaarprogramma)
De overeenkomst voor selectie ‘jaarprogramma’ vangt aan op de datum van ondertekening en
duurt voort tot 30 november 2018 De Overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10.

4.

Overeenkomst duur B (selectie deelname Evenementen)
De overeenkomst voor evenementen EK/ WK / WTS vangt aan op de aanreis dag van het team
en eindigt na de reisdag huiswaarts van het team, voor het evenement waar de atleet zich voor
geplaatst heeft. De Overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd overeenkomstig de
bepalingen in artikel 10

Noot: zie pagina 1 voor type overeenkomst en discipline en voor programma artikel 5.4
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5.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE NTB T.A.V TOPSPORTPROGRAMMA

5.1

De NTB verplicht zich om:
(a)

een Topsportprogramma (Sporttechnisch jaarplan) voor ‘Triathlon Olympic Distance’ op
te zetten, uit te voeren en/of te coördineren;

(b)

met de Atleet, die aan het selectie ‘jaarprogramma’ van de NTB deelneemt, - als
onderdeel van zijn deelname aan het Topsportprogramma - jaarlijks een trainings- en
wedstrijdplan voor de Atleet te ontwikkelen, waarin de Persoonlijke prestatiedoelen van
de Atleet worden gedefinieerd en de eisen die aan de ondersteunende voorzieningen
worden gesteld, nader worden omschreven en overeengekomen. Dit sporttechnisch
jaarplan met activiteiten kalender en periodisering krijgt de atleet van zijn / haar coach.

(c)

samen met de Atleet, die aan het selectie ‘jaarprogramma’ van de NTB deelneemt, het
in het voorgaande lid bedoelde plan uit te voeren, te monitoren en te evalueren om
enerzijds ervoor te zorgen dat de Atleet zich steeds verder verbetert en ontwikkelt om de
Persoonlijke prestatiedoelen te bereiken. Anderzijds wordt geëvalueerd of de
ondersteunende voorzieningen adequaat zijn en de Atleet in voldoende mate
ondersteunen in het bereiken van de Persoonlijke prestatiedoelen. Het prestatieniveau
van de Atleet wordt regelmatig, doch tenminste eens per 3 maanden, geëvalueerd door
Partijen; Bij de evaluatie wordt tussen de coach / talentcoach, indien mogelijk technisch
directeur, en de Atleet besproken de realisatie van de Persoonlijk prestatiedoelen. Hierbij
wordt zowel gekeken naar de persoonlijke inzet en ontwikkeling van de Atleet – proces
en prestatie - als naar de faciliteiten en voorzieningen die de Atleet ter beschikking staan.
Met betrekking tot deze punten wordt afgestemd en vastgelegd; wat er goed gaat, wat
de verbeterpunten zijn en welke acties uitgevoerd kunnen worden om de verbeterpunten
te realiseren. De partijen verplichten zich ertoe deze actiepunten actief op te volgen en
het effect/resultaat ervan bij de volgende evaluatie te bespreken.

(d)

de Atleet - zodra de afspraken met de technische staf van NOC*NSF dienaangaande
zijn gemaakt – schriftelijk te informeren over de prestatienorm voor het verkrijgen van
een Status van NOC*NSF;

(e)

de Atleet, indien hij voldoet aan de prestatienorm, voor te dragen aan NOC*NSF om door
NOC*NSF te worden aangewezen als A-, B- of HP-sporter, volgens het dan geldende
Statusreglement;

(f)

het Topsportprogramma zo goed mogelijk uit te voeren. Dit betekent dat het
(topsport)beleid en de interne reglementen en procedures van de NTB regelmatig
(minimaal jaarlijks) worden geëvalueerd en, indien nodig, verbeterd worden, zodat ze
voldoen aan de hiervoor genoemde regels;

(g)

voor deelnemers aan de nationale selectie ‘jaarprogramma’, een pakket aan
ondersteuning en voorzieningen aan de Atleet aan te bieden ter ondersteuning bij de
Persoonlijke prestatiedoelen zoals bedoeld onder sub (b) en sub (c). De mate waarin
een Atleet van een voorziening gebruik kan maken wordt per selectie vastgesteld. Het
pakket bestaat in ieder geval uit de volgende zaken:
(i)
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(h)

(ii)

Kleding en evt. sportuitrusting, zoals opgenomen in artikel 5.2;

(iii)

Medische Voorzieningen, hiertoe heeft de NTB ten behoeve van het creëren van
een optimale topsportomgeving met diverse begeleiders samenwerking
overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld sportartsen, sportfysiotherapeuten,
sportpsychologen en andere sportwetenschappers; Medische kosten, naast de
toegestane behandeling via A, B of HP Status, zijn voor kosten van de Atleet,
Een groot deel van deze kosten kan Atleet declareren bij zijn ziektekosten
verzekering en afhankelijk van zijn verzekering zal dit vergoed worden.

(iv)

Advisering met betrekking tot levensonderhoud, carrière en opleiding;

De NTB zal een atleten commissie instellen waar de atleten, uit de OD selectie/kernploeg
voor de eerstkomende OS, in vertegenwoordigd zijn. De atleten commissie zal vooraf
geraadpleegd worden over generale en strategische Topsport onderwerpen binnen de
NTB.

Kleding en sportuitrusting
5.2

De NTB verstrekt de Atleet om niet een pakket met wedstrijd-, trainings- en/of
representatiekleding. Het is afhankelijk voor welke selectie de atleet wordt uitgenodigd of men
alle kleding ontvangt. Deze kleding dient gedragen te worden op alle momenten waarop de Atleet
de NTB / het NTC vertegenwoordigt tijdens training, wedstrijd, voorbereiding wedstrijd en
bijeenkomsten. Dit pakket zal van voldoende kwaliteit zijn en tijdig worden geleverd. Zie ook
bijlage ‘sponsorreglement NTB – ITU wedstrijd’

Informatievoorziening
5.3

De NTB verplicht zich alle informatie aan de Atleet te geven die de Atleet nodig heeft om aan zijn
verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst te kunnen voldoen. Deze informatie zal
zoveel mogelijk schriftelijk (post – email - volgsysteem) maar altijd actief worden verstrekt.

5.4

De NTB verplicht zich het (topsport)beleid en de volgende interne reglementen en procedures te
publiceren op de website, dan wel op verzoek schriftelijk aan de sporter beschikbaar te stellen.
(a)

Selectiebeleid en -procedures voor deelname aan het Topsportprogramma, het
lidmaatschap van de nationale selectie alsmede voor uitzending naar de Olympische
Spelen, EK’s, WK’s, WTS serie en Worldcups;

(b)

Sporttechnisch jaarplan;

(c)

Trainings- en wedstrijdprogramma’s;

(d)

Gedragsreglement, disciplinaire regels en procedures topsport;

(e)

Klachtenreglementen;

(f)

Sponsorreglement;
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(g)

Arbitragereglement;

(h)

Anti-dopingregels;

(i)

Medische richtlijnen en procesbeschrijving;

(j)

Faciliteitenplan intern & voorzieningen Athlete services teamNL en talentteamNL

De NTB is gerechtigd redelijke wijzigingen door te voeren in de bovenstaande documenten. Het
zal de atleet daarin actief betrekken dan wel tijdig van op de hoogte stellen. De Atleet is gehouden
deze wijzigingen (op) te volgen.
5.5

De NTB verstrekt tijdig updates aan de Atleet, waarin relevante wijzigingen in het
Topsportprogramma, in de in het voorgaande lid genoemde documenten of in de organisatie van
de NTB worden vermeld.

5.6

De NTB draagt ervoor zorg dat de technisch directeur op redelijke tijden en regelmatig
beschikbaar is om verzoeken van de Atleet om advies of informatie (waaronder ook rapporten of
aanvragen) te ontvangen en te behandelen.

Antidoping
5.7

De NTB zet zich in voor een dopingvrije sport en heeft verklaard de bepalingen van de ITU en
de World Anti-Doping Code na te zullen leven.

5.8

De NTB geeft de Atleet gevraagd en ongevraagd hulp, assistentie en advies over alle aspecten
van de antidopingregels. De Atleet kan hiervoor tevens terecht bij de Anti Doping Autoriteit
Nederland. Informatie is te vinden op. www.dopingautoriteit.nl

5.9

Atleet zorgt zelf voor tijdig indienen van het where about of out-of competition testing program
formulier bij de doping autoriteit of de ITU.

Vergoeding deelname bijeenkomsten
5.10

De NTB verplicht zich de door de Atleet gemaakte reis, verblijf- en overige kosten voor het
nakomen van de verplichtingen t.a.v. het lidmaatschap van de bondsatleten commissie en de
verplichting genoemd in art.6.21te vergoeden op basis van de geldende vergoedingsregelingen
van de NTB. De gemaakte reiskosten voor aanwezigheid op trainingen, evaluaties, presentaties
en dergelijke worden niet vergoed.

Portretrecht
5.11

Het gebruik van het Portret van de Atleet door de NTB als bedoeld in art. 6.23 is beperkt tot het
gebruik in verband met de promotie, publiciteit of uitleg over het Topsport programma (evenals
de functies en voordelen daarvan). De NTB is tevens gerechtigd om het Portret van de Atleet te
gebruiken voor archivering en historische gegevens. Dit gebruik is ook na beëindiging van deze
Overeenkomst toegestaan.

5.12

De NTB verplicht zich ervoor te zorgen dat het gebruik van het Portret van de Atleet door een
Bondssponsor niet de indruk wekt dat de Atleet een bepaald product of een service of
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anderszins van de Bondssponsor aanprijst en/of dat een individuele relatie tussen de
Bondssponsor en de Atleet wordt gesuggereerd. De NTB verplicht zich ervoor te zorgen dat
een Bondssponsor die het Portret van de Atleet wil gebruiken, ten minste twee andere Atleten
van het Topsportprogramma in dezelfde uiting opneemt met zoveel als mogelijk dezelfde
opvallendheid.
5.13

De NTB verplicht zich ervoor zorg te dragen dat het gebruik van het Portret van de Atleet door
de Bondssponsors is beperkt tot promotionele en publiciteitsdoeleinden uitsluitend gedurende
de duur van de sponsorovereenkomsten tussen de NTB en de Bondssponsor en dan
uitsluitend ter promotie van de samenwerking tussen de NTB en/of het Topsportprogramma en
de Bondssponsor (en niet specifiek met de Atleet).

5.14

De NTB verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de bondssponsor het Portret van de Atleet
maximaal 2 keer per jaar (inclusief felicitatie advertenties) gebruikt. De bondssponsor stelt de
sporter vooraf op de hoogte van het eventueel gebruik van zijn portret. Indien de bondssponsor
dat vaker wenst zal er vooraf overleg met en toestemming nodig zijn van de betreffende Atleet.

5.15

In geval van team wedstrijden, verplicht De NTB zich ervoor zorg te dragen dat in de felicitatie of succesadvertentie van de bondssponsor uitsluitend een collectief van de vier atleten wordt
gebruikt.

5.16

Zodra de overeenkomst met de Atleet is geëindigd - uit welke hoofde dan ook - is: (1) het
gebruik van het portret door de NTB niet meer toegestaan (met uitzondering van het gebruik
voor archivering en historische gegevens) en (2) het gebruik van het Portret van de Atleet door
de bondssponsor(en) niet meer toegestaan. De NTB verplicht zich ervoor te zorgen dat de
bondssponsor het hiervoor genoemde verbod zo spoedig mogelijk naleeft, waarbij een periode
van twee maanden in acht mag worden genomen voor het beëindigen van het gebruik van
reeds geproduceerde en gedistribueerde materialen.

Overige verplichtingen
5.17

Voorts verplicht de NTB zich om:
(a)

ervoor zorg te dragen dat de relatie met de Atleet zodanig is dat openheid, eerlijkheid,
wederzijds vertrouwen en respect worden bevorderd en dat alle werknemers van de NTB
in hun werk en naar de Atleet de hoogste professionele en ethische normen hanteren;

(b)

te overleggen met de Atleet of een vertegenwoordiging van Atleten bij het ontwikkelen
van (topsport)beleid;

(c)

het topsportprogramma van de Atleet actief te stimuleren en te ondersteunen, voor zover
zij deelnemen aan het bond topsport programma;

(d)

geen verklaringen af te leggen (ongeacht of deze deel uitmaken van een officieel
interview) die de reputatie van de Atleet schaden of anderszins schadelijk of beledigend
zijn. Commentaar en kritiek op een sportprestatie of gedrag dat in verband staat met een
sportprestatie of een ander aspect van deze Overeenkomst wordt door dit artikel niet
verboden.
Dit
artikel
beperkt
of
begrenst
de
informatieen/of
verslagleggingverplichtingen van de NTB tegenover derden niet;
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(e)

6.

partijen dienen de vertrouwelijke informatie, waaronder in elk geval de (medische)
informatie als bedoeld in artikel 6.11 – 6.15, te allen tijde, (zowel tijdens als na
beëindiging van deze Overeenkomst) vertrouwelijk te behandelen en geen der Partijen
mag op enig moment (direct of indirect) vertrouwelijke informatie voor zichzelf gebruiken,
of tegen de andere Partij gebruiken of bekendmaken of toestaan dat deze wordt
bekendgemaakt aan enige persoon, behalve indien:
(i)

door de wet vereist;

(ii)

al openbaar bekend is geworden, anders dan ten gevolge van een schending
van een bepaling van deze Overeenkomst door de Partij wegens het
bekendmaken of gebruiken van die vertrouwelijke informatie;

(iii)

de andere Partij hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ATLEET

Training & Wedstrijden
6.1

De Atleet, die deel uitmaakt van de selectie ‘jaarprogramma’, zal met de coach een (individueel)
trainings- en wedstrijdplan inclusief ‘Persoonlijke prestatie en procesdoelen’ ontwikkelen en aan
de technisch directeur overleggen. Hierbij dienen eventuele verplichtingen die niet in verband
staan met het Topsportprogramma, zoals bijvoorbeeld studie, vakantie, te worden afgestemd op
het Topsportprogramma.
De atleet die deel uitmaakt van ‘de evenementen selectie’ zal op dat moment zijn training en
wedstrijdplanning inclusief periodisering aan technisch directeur en coach overhandigen.

6.2

De Atleet, die deel uitmaakt van de selectie ‘jaarprogramma’, verplicht zich om zich te houden
aan het individuele trainings- en wedstrijdplan. Voor eventuele wijzigingen in het plan, in
regelingen met betrekking tot de ondersteuningsvoorziening of enige andere wijzigingen of
beslissingen die van invloed kunnen zijn op zijn volledige deelname aan het Topsportprogramma
of een Nationale selectie, dient de Atleet voorafgaande toestemming, zwaarwegende belangen
daargelaten, te hebben verkregen van de technisch directeur / coach.

6.3

Indien de Atleet een Privé Coach heeft (alleen mogelijk buiten het bondsprogramma en na de
ondertekening van de ‘evenementen overeenkomst’ Atleet Bond), spant de Atleet zich ervoor in
dat de Privé Coach zich houdt aan de verplichtingen die de Atleet als gevolg van dit artikel is
aangegaan en voorts dat de Privé Coach naar zijn beste vermogen zal samenwerken met de
headcoach en technisch directeur, om zowel de belangen van het Topsportprogramma als de
belangen van de Atleet te bevorderen. De Atleet is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de
uitzending naar (inter)nationale wedstrijden en trainingen geschiedt overeenkomstig het
selectiebeleid en de -procedures van de NTB, zoals genoemd in artikel 5.4.

6.4

De Atleet is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de uitzending naar (inter)nationale
wedstrijden geschiedt overeenkomstig het selectiebeleid en de -procedures van de NTB, zoals
genoemd in artikel 5.4.

6.5

De Atleet, die deel uitmaakt van de selectie ‘jaarprogramma’ verplicht zich om een online
trainingslogboek en evaluatie in ‘TrainingPeaks’ monitoringsysteem’ bij te houden zoals vereist
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door de NTB. De atleet in de evenementen selectie verplicht zich om trainingsrapporten te
overleggen indien dat door de headcoach / technisch directeur wordt verlangd.
(Sport)Kleding & Sportuitrusting incl. materiaal
6.6

De Atleet verplicht zich om tijdens deelname aan trainingen, wedstrijden en/of tijdens het
uitvoeren van aan het topsportonderdeel verwante activiteiten namens de NTB / het NTC
(waaronder alle activiteiten die van de Atleet worden verlangd als gevolg van deze
Overeenkomst) het door de Bond aangewezen sport- of vrijetijdstenue te dragen en de
aangewezen sportuitrusting te gebruiken. Wanneer de NTB geen wedstrijdtenue beschikbaar
stelt, zal de Atleet de uitrusting aanschaffen in de Internationaal gangbare officiële kleuren
volgens reglement van ITU.

6.7

De Atleet erkent dat de aan hem verstrekte (sport)kleding en sportuitrusting eigendom zijn en
blijven van de NTB. De Atleet dient alle aan hem verstrekte (sport)kleding en sportuitrusting
onmiddellijk aan de Bond te retourneren op diens verzoek, doch in ieder geval bij beëindiging
van deze Overeenkomst.

6.8

Uitsluitend in het geval dat dit als gevolg van een bepaling van deze Overeenkomst of andere
door de NTB afgesloten overeenkomsten is toegestaan mag de Atleet logo’s toevoegen aan de
(sport)kleding of sportuitrusting. De Atleet mag aan de (sport)kleding of sportuitrusting geen
wijzigingen aanbrengen en/of logo’s of reclamemateriaal van leveranciers/sponsors die erop
zijn bevestigd verbergen of wijzigen. De Atleet verplicht zich om zo goed als mogelijk voor de
(sport)kleding en sportuitrusting te zorgen en deze niet te beschadigen.

6.9

De Atleet verplicht zich om technische of innovatieve projecten met betrekking tot de
sportuitrusting of het sporttenue die door de NTB worden uitgevoerd, te ondersteunen, tenzij de
Atleet daardoor in de (voorbereiding op) deelname aan wedstrijden, dan wel anderszins in de
sportieve prestaties, wordt belemmerd. Deze ondersteuning houdt in het op redelijk gegeven
aanwijzingen van de Technisch directeur / Coach testen en/of gebruiken van de het sporttenue
en/of sportuitrusting (met inbegrip van prototypes) en het geven van feedback en informatie
over dit gebruik. (Sport)Kleding & Sportuitrusting incl. materiaal

Conditie, Blessures & Ziekte
6.10

De Atleet verplicht zich om zich maximaal in te spannen en samen te werken met de coaches
om het hoogst mogelijke gezondheids- en fysieke conditieniveau te verkrijgen en te behouden,
dat is vereist voor deelname aan het Topsportprogramma dan wel de Nationale selectie waarvoor
hij is uitgenodigd. Dit houdt ook in dat de Atleet alle redelijke voorzorgsmaatregelen in acht neemt
om blessures bij zich zelf zo ook blessures aan anderen, te voorkomen.

6.11

De NTB voorziet de Atleet van hoogwaardige gezondheids- en blessureondersteuning door
(para)medici, onder andere ook ter bevordering en beoordeling van de conditie van de Atleet om
tijdens training en wedstrijden optimaal te kunnen presteren. Uitsluitend voor deze doeleinden
geeft de Atleet toestemming voor het vrijgeven van de relevante gegevens van overleg en
behandelingen die zijn uitgevoerd door de daartoe aangewezen (bonds)sportarts en
fysiotherapeut (waaronder eventuele testen die met betrekking tot artikel 6.14 zijn uitgevoerd)
aan de technisch directeur / coach.
Als de atleet van ‘buiten de selectie’ zich plaatst voor een evenement (EK/ WK) en ervoor kiest
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zijn eigen para(medici) te raadplegen zal hij ervoor zorg dragen dat zijn dossier up-to-date blijft
bij de (bonds-sport)arts van NTB
6.12

De Atleet kan de toestemming voor het vrijgeven van medische gegevens als bedoeld in het
voorgaande lid te allen tijde intrekken door de behandelend (bonds-sport)arts daarvan in kennis
te stellen. Dit heeft geen enkele invloed op toegang tot medische zorg of behandeling.

6.13

niet van toepassing (heeft betrekking op de para/ olympische overeenkomst)

6.14

De Atleet verplicht zich de technisch directeur / coach en de team/bondsarts zo spoedig mogelijk
op de hoogte te stellen van klachten of symptomen die zich openbaren met betrekking tot
mogelijke ziekten, blessures of andere omstandigheden de lichamelijke en geestelijke conditie
betreffende, waarvan hij weet of in redelijkheid moet kunnen weten dat deze zijn sportieve
prestatie(s) tijdens wedstrijden beïnvloeden of dat hij niet aan trainingen kan deelnemen.

6.15

niet van toepassing (heeft betrekking op de para/ olympische overeenkomst)

Gedragsnormen
6.16

De Atleet erkent dat zijn gedrag, als topsporter en deelnemer aan het Topsportprogramma of
één van de selecties, invloed heeft op de NTB en de sport. (zie gedragsregels waarnaar
verwezen wordt in 5.4)

6.17

De Atleet verklaart dat hij zich te allen tijde correct en fatsoenlijk zal gedragen opdat een positief
beeld van de sport wordt overgebracht, ook ten opzichte van de NTB, de andere atleten of
(bonds)sponsoren. Ook zal de Atleet zich onthouden van het gebruik van drugs en tabak of een
overmatig gebruik van alcohol.

6.18

Tijdens wedstrijden waarvoor de atleet door de NTB is uitgezonden is de Atleet verplicht op door
de technisch directeur verzochte tijdstippen aanwezig te zijn bij interviews met deelnemers aan
het Topsportprogramma of één der selecties gedurende een periode van één uur direct na de
finale wedstrijden en op vooraf overeengekomen persconferenties, zwaarwegende
omstandigheden daar gelaten.

Antidoping
6.19

De Atleet is bekend met het bestaan en op de hoogte van de Antidopingregels.

6.20

De Atleet verplicht zich tot de naleving van deze en eventueel later van kracht wordende
Antidopingregels.

Deelname bijeenkomsten
6.21

De Atleet stemt ermee in dat hij jaarlijks maximaal 2 dagdelen beschikbaar is voor en meewerkt
aan Bijeenkomsten. Deze verplichting geldt voor elk geheel jaar waarin de Atleet deelneemt aan
het Topsportprogramma of voor de periode dat hij deel uit maakt van een nationale selectie. Een
bijeenkomst wordt gerekend in eenheden van maximaal vier uur, exclusief reistijd. Van dit artikel
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kan worden afgeweken als de medewerking aan bijeenkomsten duidelijk strijdig is met de andere
verplichtingen van de Atleet ingevolge deze Overeenkomst of anderszins de nakoming daarvan
niet redelijk is in verband met trainingen en/of (voorbereiding op) wedstrijden.
6.22

De Atleet ontvangt voor de medewerking aan de in het voorgaande lid bedoelde Bijeenkomsten
in ieder geval een vergoeding overeenkomstig artikel 5.10

Portretrecht
6.23

Met in achtneming van de artikelen 5.11 tot en met 5.17 geeft de Atleet de NTB en de
Bondssponsors (op voorwaarde dat ten tijde van de ondertekening duidelijk is welke sponsoren
hier worden bedoeld) toestemming voor de duur van de Overeenkomst gebruik te maken van
het Portret van de Atleet. Gebruik door de hiervoor genoemde Partijen is niet toegestaan indien
dat gebruik schadelijk zou zijn voor de reputatie van de Atleet of anderszins schadelijk of
beledigend is.

6.24

niet van toepassing (heeft betrekking op de para/ olympische overeenkomst)

6.25

niet van toepassing (heeft betrekking op de para/ olympische overeenkomst)

6.26

niet van toepassing (heeft betrekking op de para/ olympische overeenkomst)

6.27

Op verzoek van de NTB kan de Atleet toestemming geven om in voorkomende gevallen
trainingen en/of wedstrijden te filmen of op te nemen door of namens de Bond. De Atleet
verklaart uitdrukkelijk dat deze films en alle rechten die daarin gevestigd zijn het eigendom zijn
van de Bond en alleen door de Bond voor trainings- en coaching doeleinden mogen worden
gebruikt. Na overleg tussen NTB en de Atleet is het mogelijk deze beelden te gebruiken voor
eigen website van Atleet en de toptriathlon / triathlonbond website.

6.28

De Atleet, mits niet in de hoedanigheid van deelnemer van het Topsportprogramma, is
gerechtigd de producten, goederen of diensten van Privé sponsor(en) aan te bevelen of te
promoten.

Logogebruik
6.29

niet van toepassing (heeft betrekking op de para/ olympische overeenkomst)

6.30

De Atleet die opgenomen is in de Tokyo teamNL of NTC talentteamNL selectie, mag het Logo
TeamNL om niet voor onbepaalde tijd gebruiken. Dit gebruik dient uitsluitend niet-commercieel
te zijn.

6.31

De Atleet, in de Hoedanigheid van deelnemer aan het Topsportprogramma en / of Nationale
evenementen selectie, verplicht zich om geen logo’s, materialen, apparaten of promotionele
formuleringen van een derde te dragen, te gebruiken, te laten zien, op te nemen of te
promoten, die strijdig zijn of in concurrerende verhouding staan ten opzichte van producten of
services van een Bondssponsor op voorwaarde dat ten tijde van ondertekening duidelijk is
welke Bondssponsor(s) hier word(t)en bedoeld en tenzij de Atleet handelt op basis van ten tijde
van ondertekening van de Overeenkomst bestaande sponsorovereenkomsten.

6.32

niet van toepassing. (heeft betrekking op de para/ olympische overeenkomst)
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Media optreden
6.33

niet van toepassing (heeft betrekking op de para/ olympische overeenkomst)

6.34

niet van toepassing (heeft betrekking op de para/ olympische overeenkomst)

Sponsoring en commerciële activiteiten
6.35

De Atleet is gedurende de looptijd van de Overeenkomst vrij in het contracteren van Privé
sponsoren mits de – activiteiten van deze sponsoren - niet conflicteren met – activiteiten van de
- Bondssponsor(s) van de NTB. De NTB respecteert de bij aanvang van deze Overeenkomst al
lopende privé sponsorovereenkomsten van de Atleet.

6.36

Het staat de Atleet, mits niet in de hoedanigheid van deelnemer aan het Topsportprogramma,
vrij mee te werken aan commerciële activiteiten voor eigen gewin, voor zover deze activiteiten
niet conflicterend zijn met de activiteiten van de NTB en de bondssponsoren.

6.37

De Atleet verplicht zich na elk groot evenement (Olympische Spelen, WK of EK) minimaal 1
dagdeel beschikbaar te zijn voor een huldiging door de NTB. Het moment van huldigen wordt
met de technisch directeur vastgesteld.

Financieel
6.38

De Atleet accepteert dat hij verantwoordelijk is voor het beheer van zijn persoonlijke financiële
en belastingzaken, zoals onder meer de betaling van belastingen die kunnen voortvloeien uit de
aan de Atleet verstrekte financiering of faciliteiten.

6.39

De Atleet is ervan op de hoogte dat de NTB geen inkomstenbelasting of sociale verzekeringen
in mindering heeft gebracht op bedragen die aan de Atleet zijn uitgekeerd. De Atleet kan voor
die financiering belastingplichtig zijn met betrekking tot inkomstenbelasting en sociale
verzekeringen, afhankelijk van het feit of de Atleet beschouwd wordt als een “beroepssporter”.
Indien van toepassing: de Atleet draagt zelf zorg voor eventuele belastingaangifte.

6.40

Indien na een voordracht van de NTB zoals omschreven in artikel 5.1 sub (e), aanwijzing door
NOC*NSF als A-, B- of HP-sporter heeft plaatsgevonden, kan de Atleet aanspraak maken op de
voorzieningen zoals vastgesteld door of vanwege de Stichting Fonds voor de Topsporter
(Stipendium) of athlete services teamNL

Verzekeringen
6.41

De Atleet sluit zelf een adequate ziektekostenverzekering met ‘topsportdekking’, een
aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering af. De NTB sluit geen
annuleringsverzekering af voor de reizen. Dit risico zal de Atleet desgewenst zelf kunnen
verzekeren. De NTB sluit een beperkte materiaal verzekering af voor de reizen. De atleet zal de
meerwaarde van materiaal (fiets etc) desgewenst zelf kunnen verzekeren. (zie 5.4)
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Aansprakelijkheid
6.42

De Atleet aanvaardt dat de NTB niet aansprakelijk is voor lichamelijk letsel of andere vormen van
schade opgelopen tijdens deelname aan het Topsportprogramma en/of één van de selecties
waaronder mede begrepen alle wedstrijden, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de
schade of het letsel het gevolg is van grove nalatigheid en/of grove schuld van de NTB.

Overig
6.43

De Atleet, die aan het ‘jaarprogramma’ deelneemt, verplicht zich de NTB op de hoogte te houden
van alle wijzigingen in zijn contactgegevens, zoals wijzigingen in zijn vaste woonadres en,
gedurende periodes waarin de Atleet in het buitenland traint of aan wedstrijden deelneemt, zijn
tijdelijke adressen.

7.

GEGEVENSBESCHERMING

7.1

De Atleet geeft toestemming voor het elektronisch of anderszins opslaan en verwerken van alle
persoonlijke gegevens vallende onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die door hem
zijn verstrekt dan wel door de NTB of door medewerkers en/of opdrachtnemers van de NTB zijn
verzameld ten behoeve van of in verband met deelname aan het Topsportprogramma of één van
de selecties, overeenkomstig de huidige wetgeving en richtlijnen.

7.2

De Atleet, en indien van toepassing diens wettelijk vertegenwoordiger, geeft de NTB
toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in en/of voortvloeiend uit
(de uitvoering van) de op hem van toepassing zijn de antidopingregels.

8.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Intellectueel Eigendom
8.1

Het Intellectuele Eigendom en alle daaruit voortvloeiende rechten met betrekking tot het
Topsportprogramma zijn eigendom van de NTB. De Atleet mag dit Intellectuele Eigendom niet
gebruiken, tenzij met toestemming van de NTB.

Ontwikkeld Intellectueel Eigendom
8.2

Indien de Atleet op enig moment nieuwe technologie of een nieuw proces ontwikkelt die de
sportprestatie kan verbeteren, berust het Intellectuele Eigendom daarvan bij de Atleet.

8.3

Indien het in het vorige lid bedoelde Intellectuele Eigendom geheel/gedeeltelijk door de NTB is
gefinancierd, berusten alle rechten, eigendommen en belangen met betrekking tot dit
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ontwikkelde Intellectuele Eigendom respectievelijk geheel/gedeeltelijk voor het percentage van
de financiering bij de NTB.

9.

GESCHILLENREGELING

Geschillen
9.1

Alle geschillen, waaronder mede begrepen klachten of meningsverschillen, die tussen Partijen
kunnen ontstaan met betrekking tot, voortvloeiend uit, of betreffende deze Overeenkomst,
worden behandeld conform de interne procedures en reglementen van de NTB.

9.2

Er is sprake van een geschil, indien één van beide Partijen aan de andere Partij schriftelijk
verklaart dat dit het geval is.

9.3

Partijen kunnen zich te allen tijde laten bijstaan door een vertegenwoordiger.

Commerciële en sponsorgeschillen
9.4

In het geval dat een geschil ontstaat tussen Partijen betreffende hun verplichtingen als vermeld
in de artikelen 5.2, 5.10 t/m 5.17, 6.6 t/m 6.9 en 6.21 t/m 6.36 zal het geschil worden
voorgelegd aan de Arbitrage Commissie Sportsponsoring.

9.5

Het geschil als hiervoor bedoeld wordt aanhangig gemaakt door indiening in drievoud bij het
secretariaat van de Arbitrage Commissie Sportsponsoring van een schriftelijk stuk, verder te
noemen memorie van eis, inhoudende een behoorlijke omschrijving van het geschil en hetgeen
wordt gevorderd met vermelding van naam, adres en woonplaats van Partijen. Daarbij moet
tevens de Overeenkomst worden overlegd, waarbij Partijen de beslissing van tussen hen
gerezen geschillen aan de Commissie hebben opgedragen.
Tegelijk met het aanhangig maken van een geschil dient de eisende Partij het voor
administratiekosten verschuldigde bedrag te voldoen door overschrijving op
bankrekeningnummer 66.41.08.717 onder vermelding van nummer 95995.
Het Reglement van de Arbitrage Commissie Sportsponsoring is op te vragen bij NOC*NSF.

9.6

De uitspraak van de Arbitrage Commissie Sportsponsoring is bindend, maar laat onverlet het
recht van partijen de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechter.

9.7

Tenzij anders bevolen door de Arbitrage Commissie Sportsponsoring, zullen de kosten van
arbitrage gelijk gedragen worden door Partijen.

10.

BEËINDIGING

10.1

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, door het enkele
verloop van de overeengekomen termijn.

Tussentijdse beëindiging door de NTB
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10.2

Deelname aan het Topsportprogramma dan wel één van de Nationale selecties en derhalve deze
Overeenkomst is afhankelijk van:
(a)

voldoende prestatie van de Atleet en/of zijn team;

(b)

voldoen aan programma’s, verslagleggingvereisten, beleid, procedures en redelijke
verzoeken van de NTB door de Atleet.

10.3

De NTB kan deze Overeenkomst te allen tijde, voor het einde van elke kalendermaand en met
een opzegtermijn van een maand opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
de Atleet indien de Atleet het gestelde in artikel 10.2 niet nakomt. Uiteraard zal de NTB alvorens
over te gaan tot beëindiging van de Overeenkomst de Atleet vooraf waarschuwen en hem in
redelijkheid de mogelijkheid bieden alsnog aan de genoemde eisen te voldoen.

10.4

De NTB kan deze Overeenkomst te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen door
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Atleet indien:
(a)

de Atleet bij het aangaan van de Overeenkomst om deel te nemen aan het
Topsportprogramma of een nationale selectie een valse verklaring heeft afgelegd;

(b)

is bewezen dat de Atleet de NTB ernstig heeft misleid bij het aanvragen van een
uitkering;

(c)

is bewezen dat de Atleet de Antidopingregels heeft overtreden;

(d)

de Atleet een van de overige verplichtingen uit deze Overeenkomst niet, niet volledig of
niet tijdig nakomt, nadat de Atleet de mogelijkheid is geboden deze verplichtingen alsnog
behoorlijk na te komen.

Tussentijdse beëindiging door de Atleet
10.5

De Atleet heeft te allen tijde het recht om deze Overeenkomst en derhalve zijn deelname aan het
Topsportprogramma te beëindigen op voorwaarde dat hij dit voornemen van tevoren met de
technisch directeur / coach bespreekt en de Overeenkomst daarna schriftelijk opzegt.

Gevolgen van tussentijdse Beëindiging
10.6

De NTB behoudt zich het recht voor bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, anders
dan in een geval genoemd in artikel 10.3, en in het geval dat door deze beëindiging schade wordt
geleden van de Atleet terug te vorderen het deel van de financiering / programma-uitkeringen
dat de Atleet al heeft ontvangen en dat de NTB heeft bedoeld voor een periode na de
beëindigingdatum. Tevens is de Atleet aan de Bond een vergoeding verschuldigd ter
compensatie wanneer de Atleet van nationaliteit wisselt en voor een ander land verder gaat in
de Olympische / paralympische disciplines (OD, Sprint, teamrelay). De hoogte van de
terugbetaling is vastgesteld op € 2500 voor elk jaar] dat de Atleet heeft deel genomen aan ‘het
NTB fulltime topsport programma’ .
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11.

ALGEMEEN

11.1

Zowel de NTB als de Atleet verplicht zich om de van toepassing zijnde statuten en reglementen,
het beleid en de regels van de ITU en het IOC/IPC na te leven.

11.2

Indien een der Partijen zich verplicht om zich van iets te onthouden, omvat dit tevens een
verplichting om niet toe te staan of te veroorzaken dat datgene door een andere persoon wordt
gedaan.

11.3

Indien een artikel bepaalt dat de toestemming of goedkeuring van de Atleet of de NTB door de
ander moet worden verkregen, heeft geen van hen het recht om deze toestemming op onredelijke
gronden te weigeren of onnodig te vertragen. Indien het de NTB betreft is het weigeren van
toestemming redelijk indien, (onder andere) het geven van toestemming een nadelig effect heeft
op de prestatie van de Atleet of op het functioneren van het Topsportprogramma.

11.4

In het geval bepalingen uit deze overeenkomst onverhoopt in strijd mochten zijn met bepalingen
uit de door de Atleet aangegane overeenkomst Olympische Spelen met NOC*NSF dan zal deze
laatste overeenkomst (met NOC*NSF) prevaleren.

11.5

Op deze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Vastgesteld in NTB-bestuur
Nieuwegein, 22 december 2011

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Nieuwegein op 25 maart 2018
1.

Nederlandse Triathlon Bond

2.

De Atleet

A.I.M Berk
Technisch Directeur
[Naam ouder/voogd, of persoon met
ouderlijk gezag, indien de Atleet jonger
is dan 18 jaar]

29-3-2018
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