Voorziening
talentvolle sporters
financiële bijdrage voor talentvolle sporters tot en met
21 jaar oud met een financieel lastige thuissituatie

Wat is het?

Deze voorziening voorziet in een financiële bijdrage voor de kosten van
deelname aan een opleidings- of topsportprogramma van een sportbond. Voor deze vijf kostenposten kan de voorziening worden ingezet:
contributie, huur TeamNL centrum, maaltijden TeamNL centrum, reiskosten en sportmaterialen.

Voor wie?

De voorziening is er voor talentvolle sporters die:
• maximaal 21 jaar oud* zijn en;
• een belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF hebben en;
• een financieel lastige thuissituatie hebben.

Hoe werkt het?

Alleen een sportbond kan voor een
sporter een aanvraag indienen. De bond
kan dat per tijdvak één keer doen.
Dit zijn de tijdvakken:
• 1 sep 2021 t/m 31 aug 2022
• 1 sep 2022 t/m 31 aug 2023
• 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024
De aanvraagperiode start op de begindatum van het tijdvak en sluit twee
weken na de einddatum van het tijdvak.

Checken of de sporter in aanmerking komt voor de voorziening?
Doorloop het stappenplan op nocnsf.nl/talentvoorziening of neem
contact op met de sportbond.
* In incidentele gevallen, in sporten waar een sporter ouder dan 21 jaar een talentstatus van NOC*NSF kan hebben, kan de sportbond toch een aanvraag doen.

Hoe groot is de financiële bijdrage?

Of de sporter wel of geen deel uitmaakt van Talent Team NL bepaalt de
hoogte van het maximale bedrag.
• Als de sporter wel deel uitmaakt van Talent TeamNL is een bedrag van
maximaal € 5.000* per tijdvak beschikbaar.
• Als de sporter geen deel uitmaakt van Talent TeamNL is een bedrag
van maximaal €3.000* per tijdvak beschikbaar.

De aanvraag wordt ingevuld samen met
de technisch directeur of topsportcoör-dinator van de sportbond. Die dient
de aanvraag online in.
Het contact over de stand van zaken van
de aanvraag verloopt via de sportbond.
Bij toewijzing van de aanvraag verloopt
ook de betaling via de bond.

* Ieder tijdvak wordt het maximumbedrag opnieuw vastgesteld.

Wie maken deze voorziening mogelijk?

De voorziening wordt mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van
OCW, ministerie van VWS, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Yvonne van
Gennip Talent Fonds en NOC*NSF.

Zo regel je de aanvraag:

Check op nocnsf.nl/
talentvoorziening of de
sporter in aanmerking
komt.

Zoek contact met de
technisch directeur of
topsportcoördinator
van de sportbond.

Vul samen met de
technisch directeur of
topsportcoördinator het
aanvraagformulier in.

De technisch directeur of
topsportcoördinator dient
de aanvraag online in.

