KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN
Vergoedingen Topsport 2019
Vergoeding uitzendingen First Category Event (FCE)
Deze vergoeding is bedoeld voor leden nationale selectie uitzendingen (naar een FCE - nationale delegatie)
en voor leden nationale selectie topsport.
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2.
3.

De vergoeding bestaat uit een stimuleringsbijdrage en een prestatiebijdrage.
a.
De stimuleringsbijdrage bestaat uit een uniek bedrag per persoon per event en wordt jaarlijks
door de SC vastgesteld, voorafgaand aan het jaar van de uitzending. Het bedrag is afhankelijk
van de totale sportbegroting en de kosten van deelname + reis aan de FCE.
b.
De prestatiebijdrage is een vergoeding per persoon per event, afhankelijk van de behaalde
prestatie.
De stimuleringsbijdrage valt in het jaar van uitzending en wordt verrekend met de kosten van de
inschrijving (die door de KNVvL plaatsvindt).
De prestatiebijdrage wordt na deelname aan de internationale wedstrijd volgens onderstaande
formule bepaald:
Vergoedingsdeel =
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●

Beschikbare budget
1 x aantal sporters van 75% tot 50% + 2 x Aantal sporters binnen 50%

De prestatie vergoedingsdelen wordt als volgt verdeeld.
a. Sporters welke hoger dan een positie van 75% in het deelnemersveld eindigen komen niet in
aanmerking voor vergoeding.
b. Sporters welke van een positie van 75% tot 50% in het deelnemersveld eindigen komen in
aanmerking voor één vergoedingdeel.
c. Sporters welke in een positie van 50% of lager in het deelnemersveld eindigen komen in
aanmerking voor twee vergoedingsdelen.
Het totale beschikbare budget prestatiebijdrage wordt verdeeld onder alle individuele sporters die
hiervoor in aanmerking komen.
De prestatiebijdrage wordt voor WS en CP vastgesteld op basis van het overall klassement en voor PA
op basis van het individuele klassement.
Na afloop van de uitzending dienen leden van de delegatie de voor hen van toepassing zijnde en door
de Afdeling gemaakte kosten voor inschrijving terug te betalen binnen de termijn die in een door de
Afdeling aan de leden verstuurde gespecificeerde afrekening(en) vermeld is. Eventuele rechten op
vergoeding zullen door de Afdeling worden verwerkt in de gespecificeerde afrekening.
Indien een lid van de delegatie besluit niet deel te nemen nadat kosten al zijn gemaakt, dient het lid
deze kosten volledig aan de Afdeling terug te betalen zoals in bovenvermelde paragraaf. De SC kan
hiervan afwijken indien blijkt dat er een vervanger voor dit lid gevonden is.
Er dient rekening mee gehouden te dat kosten van deelname volledig voor eigen rekening kunnen zijn.
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Vergoedingen nationale selectie topsport
Deze vergoeding is alléén bedoeld voor leden nationale selectie topsport.
€ 200 per persoon per maand.
Teams kunnen als team per maand een declaratie indienen, alleen in de samenstelling zoals hierboven.
Bij onderbesteding in een maand, blijft het restbedrag declarabel staan voor daaropvolgende maanden.
Er mag niet meer dan het maximum (getotaliseerd naar maand) gedeclareerd worden.
dus: eind januari € 200, eind februari € 400, eind maart € 600 etc.
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