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Inleiding
De sportcommissie heeft als doel om het sportieve aspect van parachutespringen (officiële
ISC wedstrijddisciplines, incl. indoor skydiving) te bevorderen. Dit heeft zij de afgelopen
jaren gedaan door te investeren in breedtesport en topsport. Breedtesport wordt gezien als
de basis van een piramide, die die als aanwas dient voor de top van de piramide. De top van
de piramide wordt ook wel topsport genoemd, waar de atleten zich bezig houden met
(internationale) wedstrijden.
In de afgelopen jaren is gebleken dat de aanwas bestaat uit van nature competitief
ingestelde mensen, waarbij geen aantoonbare relatie is gevonden tussen de investering van
de sportcommissie in de “KNVvL skillcamps”.Simpel gezegd, de springers die zich willen
meten met anderen vinden hun leerpad toch wel en hebben daar geen KNVvL skillcamps
voor nodig.
Daarnaast was er door de investering in de breedtesport minder geld beschikbaar voor de
topsporters. Het bedrag dat uitgezonden sporters uiteindelijk van de sportcommissie kregen
stond in een schril contrast met de hoge eigen investering die zij reeds gemaakt hadden en
werd doorgaans als een schijntje ervaren. Doordat er geen financiële ondersteuning voor
topteams/ -atleten beschikbaar was, was het maximaal haalbare op basis van eigen
middelen. Door de nationale selectie topsport financieel te steunen heeft de sportcommissie
als doel Nederlandse sporters beter te laten presteren en daardoor het niveau in Nederland
omhoog te brengen.
De KNVvL skillcamps zijn de afgelopen jaren relatief slecht bezocht (zeker bij enkele
disciplines), terwijl discipline-specifieke initiatieven zoals Teuge Winter Academy (FS) en
Island Siege (FF) juist wel veel bezoekers trokken. Hierdoor hadden de KNVvL skillcamps
geen toegevoegde waarde meer.
Derhalve heeft de sportcommissie besloten om de komende jaren niet meer in de
breedtesport te investeren, maar om de nationale selectie topsport een grotere financiële
bijdrage te geven die hen daadwerkelijk kan helpen (topsportbijdrage).
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Doelstelling
Purpose: De nationale selectie topsport op een hoger niveau brengen, en in navolging
daarvan het algehele niveau van Nederlandse skydivers omhoog te brengen;
Methode: door een aanzienlijke financiële bijdrage (topsportbijdrage) van de
sportcommissie en het delen van kennis door de nationale selectie topsport;
Endstate: De nationale selectie topsport is in 2024 bij de beste 50% van het
deelnemersveld geëindigd.

Duur en aanvang topsportbeleid
Het beleid zal gelden voor vier jaar, gaat in op 1 januari 2021 en wordt eind 2021 tussentijds
geëvalueerd. De financiële ondersteuning wordt jaarlijks geëvalueerd en kan periodiek
gedeclareerd worden.

Selectie
Selectie vindt plaats tijdens het Nederlands Kampioenschap Parachutespringen (NKP) in het
jaar voorafgaand aan de internationale wedstrijd (FCE: First Category Event). Dit geldt voor
de outdoor én voor de indoor disciplines. Zie hiervoor het document “Regeling deelname
internationale wedstrijden”. Er wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën:
1. Nationale selectie topsport.
2. Nationale selectie uitzendingen.

Selectiecriteria
Om in aanmerkingen te komen voor de financiële bijdrage (topsportbijdrage) moet de
nationale selectie topsport aan de volgende voorwaarden voldoen:
De ‘nationale selectie topsport’:
1. Moet nationaal team/ atleet zijn. Deze status wordt aangeboden aan de winnaars van
de NKP’s waarna deze de status dienen te accepteren.
2. Moet qua score op selectiemoment bij het gemiddelde van de beste 75% zitten van
de afgelopen 2 WK’s. Deze score mag ook bij één FCE gemaakt zijn.
3. Het team/ de atleet dient een begroting én plan van aanpak (PvA) in.
Een geselecteerd team/ atleet (tot een maximum van drie (3) individuen of één (1) team,
afhankelijk van de wedstrijdregels) dat niet aan bovenstaande eisen voldoet, maar wel
winnaar van het NKP is, behoort tot de categorie ‘nationale selectie uitzendingen’.
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Voorwaarden
1. De nationale selectie topsport moet nationaal team/ atleet blijven. In het geval dat de
titel nationaal team/ atleet niet behouden blijft, loopt de ondersteuning door tot
maximaal aan de FCE indien de FCE ná het NKP plaatsvindt in dat kalenderjaar.
2. De nationale selectie topsport moet deelnemen aan minimaal 1 FCE per jaar
gedurende de periode van ondersteuning (minimaal 2 jaar, bij voorkeur 4 jaar).
3. Het plan van aanpak (PvA, zie bijlage A) én de begroting dienen door de
teamcaptains te worden gepresenteerd aan de sportcommissie. Na goedkeuring
door de sportcommissie kan per team per kwartaal gedeclareerd worden.1
4. Kennisoverdracht d.m.v. een skillcamp/ seminar, te geven voor 1 juli van dat jaar: Bij
niet nakomen van deze (jaarlijkse) verplichting stopt de uitbetaling tot aan de
verplichting voldaan is. Voor overige eisen zie bijlage B.
5. De nationale selectie topsport moet gedurende de periode van ondersteuning,
trainingsinzet laten zien middels een kwartaalrapportage (zie bijlage A), na
goedkeuring door de sportcommissie kan tot uitbetaling worden overgegaan.
6. De ondersteuning is bedoeld voor training, wedstrijden en coaching, en niet voor
aanschaf materiaal o.i.d. (overige uitgaven ter beoordeling SC).
7. Indien het team/ de atleet niet meer aan een of meer van de voorwaarden kan
voldoen of wensen te stoppen dient dit z.s.m. schriftelijk aan de sportcommissie
gemeld te worden. De sportcommissie verwacht dat reeds gedeclareerde kosten die
nog terug te vorderen zijn, zoals bijvoorbeeld teamforfaits of vliegtickets, worden
terugbetaald. Het team/ de atleet presenteert de eindafrekening aan de
sportcommissie.

Financiële ondersteuning
De financiële ondersteuning wordt als volgt verdeeld:
1. De nationale selectie topsport:
a. Topsportbijdrage. Een vast bedrag te verdelen over het aantal geselecteerde
personen.2
2. De nationale selectie topsport én de nationale selectie uitzendingen (wel Nederlands
kampioen, maar voldoet (nog) niet aan de selectiecriteria):
a. Stimuleringsdeel uitzendingen, jaarlijks vast te stellen.
b. Prestatiebijdrage, afhankelijk van de geleverde prestatie.3
3. Een bedrag voor teammanagers voor uitzendingen, vast te stellen door de
sportcommissie.

1

Declaraties per kwartaal. Wordt het gereserveerde bedrag voor een kwartaal niet volledig
gedeclareerd dan schuift het bedrag door naar het volgende kwartaal.
2
De topsportbijdrage en stimuleringsbijdrage wordt vooraf (voor de FCE) betaald. De
prestatiebijdrage wordt na de laatste FCE van het kalenderjaar betaald.
3
Voor verdeling zie “Regeling vergoeding uitzendingen”.
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Bijlage A: PvA en kwartaalrapportage
Nationale selectie topsport

Algemeen
De kwartaalrapportages dienen op de volgende data uiterlijk in bezit van de sportcommissie
te zijn:
● Q1 → 30 april;
● Q2 → 31 juli;
● Q3 → 31 oktober;
● Q4 → 31 december.
Na goedkeuring door de sportcommissie wordt de topsportbijdrage voor het desbetreffende
kwartaal uitbetaald.

Onderwerpen
Het format voor de kwartaalrapportage is vrij, maar het dient minstens de onderstaande
onderwerpen te bevatten. Belangrijk is dat het geen opsomming van feiten moet worden,
maar dat er een duidelijke motivatie/ uitleg bij zit:
1. Doelen:
Gepland en behaald.
2. Training:
Uitleg verschil tussen daadwerkelijk uitgevoerde training versus geplande training;
3. Kosten:
Uitleg gemaakte kosten, en uitleg verschil tussen gemaakte en geplande kosten
(denk hierbij aan sprongen, coaching, tunnel, wedstrijden e.d.).
4. Wedstrijden:
(Indien van toepassing) deelname aan wedstrijden (evaluatie voorbereiding en
uitvoering, lessons learned).
5. Kennisoverdracht:
(Indien van toepassing) kennisoverdracht.
6. Reflectie:
Wat heb je geleerd van afgelopen kwartaal? Wat zou je volgend kwartaal/ seizoen
anders of juist hetzelfde doen (m.a.w. wat werkte wel en wat werkte niet)?
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Bijlage B: Skillcamp/ Seminar
Nationale selectie topsport

Doel
Het doel van het skillcamp/ de seminar is om de kennis over de wedstrijddiscipline te
verspreiden en potentiële deelnemers (NKP) te enthousiasmeren.

Eisen
Het skillcamp/ de seminar dient aan onderstaande eisen te voldoen:
1. Er mag geen coachingfee worden gerekend. Het evenement is een tegenprestatie
voor de (te) ontvangen topsportbijdrage.
2. Het moet voor de duidelijk zijn dat het evenement mogelijk is gemaakt door de
KNVvL (bij voorkeur d.m.v. logo op de event page).
3. Bij niet nakomen van deze (jaarlijkse) verplichting stopt de uitbetaling tot aan de
verplichting voldaan is, daarna kan het met terugwerkende kracht gedeclareerd
worden.
4. Duur: minimaal 1 dag, voor 1 juli en wordt minimaal een maand van te voren bekend
gemaakt.
5. Er dient een artikel in de eerstvolgende Sportparachutist te komen.
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