28 oktober 2021

Team Limburg Sport
WERKPLAN 2022

De hoofdlijnen van het werkplan van Team Limburg
Sport
1. Het bewaken en verbeteren van de topsportinfrastructuur in de provincie Limburg.
2. Het begeleiden, adviseren en ondersteunen van individuele Limburgse topsporters,
talenten, ouders en coaches.
3. Het verzamelen en bundelen van sportresultaten van Limburgse topsporters en
talenten en het promoten van topsport(ers) en talenten via persoonlijke, consistente
en uniforme boodschappen.
4. Het opzetten en onderhouden van een voorzieningennetwerk voor topsporters,
talenten, coaches en sporttakplatforms.
5. Het beheren en verder ontwikkelen van het Topsporttalentenfonds; uitbetalen van
(maximaal) € 75.000,-.
6. Invulling geven aan de loketfunctie topsport en talentontwikkeling (sporttak
overstijgend) in de provincie Limburg.
7. Op vraag en naar behoefte adviseren van samenwerking en kennisdeling tussen de
platforms in algemene sporttak-overstijgende vraagstukken en specifieke thema’s.
8. Stimuleren dat Sporttakplatforms invulling geven aan de verbinding tussen hun
sporttak en het sociale domein, waaronder de Motie van Bijnen en aangepast sporten.
9. Naar behoefte en op vraag verbinding leggen tussen Sporttakplatforms en gemeenten,
onderwijs en maatschappelijk middenveld bij uitvoering van sporttak-overstijgende
vraagstukken.
10. Delen van landelijke ontwikkelingen, kennis en trends met de Sporttakplatforms en
verbinding leggen tussen ons netwerk en behoefte van Sporttakplatforms.

Dit programma wordt uitgevoerd voor een maximaal subsidiebedrag van € 517.662,- op basis van
een kostenbegroting.
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1. Inleiding
Dit is het werkplan van Team Limburg Sport (TLS) voor 2022. Dit plan draagt bij aan het
realiseren van de beleidsdoelen die zijn beschreven in het beleidskader Sport van Provincie
Limburg. Team Limburg Sport zet in op drie thema’s, te weten:
•

Werkzaamheden die topsport en talentontwikkeling in Limburg stimuleren

•

Vraaggerichte ondersteuning van sporttakplatforms

•

Netwerk onderhouden en kennisdeling

Deze drie thema’s zijn in drie volgende hoofdstukken uitgewerkt. In elk hoofdstuk is
toegelicht welke werkzaamheden Team Limburg Sport hiervoor verricht. Indien mogelijk
wordt dit gevolgd door een paragraaf met ‘facts & figures’. Daarna wordt er uitgelegd waarom
we inzetten op die specifieke kerntaak en wat de toegevoegde waarde is. Bij elke taak wordt
een overzicht gepresenteerd van de werkzaamheden gekoppeld aan KPI’s, de manier van
verantwoorden en de personeels- en projectkosten. Ter onderbouwing en verduidelijking zijn
bij een aantal onderdelen voorbeelden gebruikt van ‘issues’ die in 2021 aan bod zijn
gekomen.
Team Limburg Sport voert geen werkzaamheden uit die concurrerend zijn met de markt. Om
deze werkzaamheden uit te voeren, vraagt Team Limburg Sport een provinciale subsidie ter
hoogte van € 517.662,-.
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2. Topsport en talentontwikkeling
Hieronder staan de werkzaamheden beschreven over het onderdeel topsport en
talentontwikkeling binnen Team Limburg Sport (TLS). Centraal staat het organiseren van de
uitvoering van taken die bijdragen aan het provinciaal sportbeleid op het gebied van topsport
en talentontwikkeling in Limburg. Naast inhoudelijke kerntaken geven we invulling aan een
netwerkfunctie en treden we op als verbinder en regisseur in het netwerk van topsport en
talentontwikkeling in de provincie Limburg. Ook geven we invulling aan een loketfunctie en
treden we op als adviseur en vraagbaak op het gebied van topsport en talentontwikkeling
voor provinciale en regionale sporttak-overstijgende vraagstukken. Concreet voeren we de
volgende kerntaken uit;
11. Het bewaken en verbeteren van de topsportinfrastructuur in de provincie Limburg.
12. Het begeleiden, adviseren en ondersteunen van individuele Limburgse topsporters,
talenten, ouders en coaches.
13. Het verzamelen en bundelen van sportresultaten van Limburgse topsporters en
talenten en het promoten van topsport(ers) en talenten via persoonlijke, consistente
en uniforme boodschappen.
14. Het opzetten en onderhouden van een voorzieningennetwerk voor topsporters,
talenten, coaches en sporttakplatforms.
15. Het beheren en verder ontwikkelen van het Topsporttalentenfonds.
16. Invulling geven aan de loketfunctie topsport en talentontwikkeling (sporttak
overstijgend) in de provincie Limburg.

2.1

Topsportinfrastructuur

Landelijke topsportinfrastructuur
Om ervoor te zorgen dat topsporters en talenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het
hoogste podium is een uitstekende topsportinfrastructuur noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is
het bij elkaar brengen van de beste sporters met de beste coaches op één locatie met de
beste faciliteiten. NOC*NSF heeft vijf TeamNL Centra aangewezen in Nederland. NOC*NSF
bepaalt samen met deze vijf TeamNL Centra de inhoudelijke richtlijnen voor de begeleiding
van topsporters, talenten en programma’s. De programma’s van de sportbonden ‘S’
(topsportprogramma fulltime) en ‘S-1’ (opleidingsprogramma fulltime) worden centraal
gefaciliteerd vanuit deze TeamNL Centra. Voor ‘S-2’ (instroomprogramma’s deeltijd) geldt dat
deze regionaal en door de bond gestuurd en gefaciliteerd worden door heel Nederland.
Het TeamNL Centrum Zuid is één van de vijf topsportopleidingscentra van NOC*NSF. TeamNL
Centrum Zuid is namens heel Zuid-Nederland dé zichtbare partner van TeamNL. Vanuit de
locatie Eindhoven worden in opdracht van NOC*NSF vijf topsport- en vijf opleidings-
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programma’s gefaciliteerd (S en S-1 programma’s), waaronder ook het triatlon-programma in
Limburg. De instroomprogramma’s (S-2) vallen hierbuiten. Instroomprogramma’s zijn
talentontwikkeling programma’s die de doorstroom van talent naar topsporter faciliteert. Hoe
deze instroomprogramma’s georganiseerd worden, verschilt per bond en dit staat beschreven
in het meerjarenopleidingsplan (MJOP) van de bonden.
Om de kwaliteit van ondersteuning te borgen, is het van belang dat TLS de landelijke richtlijnen voor topsport en talentontwikkeling aanhoudt. Om deze richtlijnen te implementeren in
Limburg is in 2021 een structurele samenwerking met Team NL Centrum Zuid aangegaan
middels een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 1). TLS streeft naar een eenduidige
werkwijze wat betreft het implementeren van de landelijke richtlijnen in de hele regio Zuid.
Daarnaast onderzoeken we hoe de samenwerking kan worden geïntensiveerd, waarbij er
gestreefd wordt naar onderlinge kennisuitwisseling en synergie tussen topsport en
talentontwikkeling in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.
Regionale topsportinfrastructuur
Provincie Limburg heeft een aantal sporten in Limburg aangemerkt als zogenoemde kans-,
kern- en speerpuntsporten, dit zijn de Sporttakplatforms. Sporttakplatforms faciliteren doorgaans- een instroomprogramma in de provincie Limburg. Een aantal bonden geeft
uitvoering aan de instroomprogramma’s in de provincie samen met de het bijbehorende
Sporttakplatform. Het grootste deel van deze instroomprogramma’s van de Sporttakplatforms
staat beschreven in de MJOP van de bond en volgen daarmee dus de bondslijn. Dit geldt
echter (nog) niet voor alle instroomprogramma’s.
Naast de programma’s van de bonden worden er in Limburg ook individuele sporters en
talenten met een topsporterstatus begeleid en ondersteund. De database van geregistreerde
sporters laat zien dat topsport en talentontwikkeling met name plaatsvindt in de regio’s
Sittard, Weert en Venlo. In deze drie regio’s bevinden zich ook alle Topsporttalentscholen in
Limburg en daarnaast zijn de meeste instroomprogramma’s in die drie regio’s gesitueerd. TLS
zet zich in om zoveel mogelijk diensten te bundelen en te laten landen in deze drie regio’s.
Uiteraard zullen de voorzieningen beschikbaar zijn voor topsporters en talenten uit alle regio's
en wordt daar waar nodig samenwerking afgesloten buiten deze drie regio's.
Regelmatig worden lokale initiatieven gestart die onder andere als doel hebben bij te dragen
aan topsport en talentontwikkeling (bv. VenloFit). Het is belangrijk dat deze initiatieven een
loket hebben waar zij terecht kunnen voor o.a. informatie over de landelijke ontwikkelingen
binnen topsport en talentontwikkeling, informatie over statussen en welke sporters volgens
NOC*NSF erkend zijn als topsporters en talenten en kwalitatief goede leveranciers van
faciliteiten voor topsporters en talenten.
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Rollen en taken binnen topsportinfrastructuur
Binnen de topsportinfrastructuur zowel landelijk als regionaal zijn er meerdere partijen
betrokken die allemaal een eigen rol hebben. Ter verduidelijk staat in onderstaand schema
meer uitleg over de diverse rollen van alle betrokken partijen in de topsportinfrastructuur;
Partij(en):

Rol binnen topsportinfrastructuur:

NOC*NSF

▪

Geeft sturing, adviseert en ondersteunt de sportbonden en TeamNL
Centra op het gebied van topsport en talentontwikkeling.

▪

Ontwikkelt landelijk beleid en stelt algemene richtlijnen op voor
succesvolle topsportbegeleiding.

TeamNL Centrum

▪

Heeft alleen een bepalende rol bij de S en S-1 programma’s.

▪

Faciliteert in opdracht van NOC*NSF de S en S-1 programma’s in

Zuid

Zuid-Nederland en is verantwoordelijk voor het uitrollen van het
beleid richting de provincie Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Bonden

▪

Inhoudelijk verantwoordelijk voor de programma’s en
kwaliteitswaarborging van de sporttak (middels het opstellen van
een meerjarenopleidingsplan).

▪

Stelt (in samenwerking met NOC*NSF) kwaliteitscriteria op voor de
programma’s.

▪

Maakt afspraken met de betrokken partijen voor financiering en
facilitering van programma’s om continuïteit te garanderen.

Sporttakplatforms

▪

Verantwoordelijk voor de provinciale ontwikkeling van een specifieke
sporttak in overeenstemming met de uitgangspunten van het
beleidskader Sport van Provincie Limburg.

▪

Zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportbeleid van de
desbetreffende sporttak in de provincie Limburg.

▪

Werken in lijn met de betreffende sportbond over de
instroomprogramma’s.

Team Limburg

▪

Sport

Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle Limburgse
topsporters en talenten met een landelijke status. Het is de enige
Limburgse partij die toegang heeft tot de landelijke database van
NOC*NSF met topsporters en talenten.

▪

Verantwoordelijk voor het toekennen van regionale statussen aan
topsporters en talenten op basis van een handboek dat gezamenlijk
met de bonden is opgesteld.
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▪

Begeleiden en ondersteunen van individuele topsporters, talenten en
ouders op sporttak-overstijgende vraagstukken.

▪

Het opzetten en onderhouden van een voorzieningennetwerk in
Limburg waar alle topsporters en talenten met een topsportstatus
gebruik van kunnen maken.

▪

Makelaar/schakelaar in de topsportinfrastructuur in Limburg
(sporttak-overstijgend).

▪

Zorgdragen voor implementatie van landelijke richtlijnen in Limburg.

▪

Loketfunctie topsport en talentontwikkeling in de provincie Limburg.

▪

Stimuleren kennisdeling in een lerend netwerk tussen de
stakeholders van de Limburgse Sportinfrastructuur.

2.1.1.

Facts & figures

Hieronder is een overzicht opgenomen met de topsport-, opleidings- en instroomprogramma’s
van TeamNL Centrum Zuid en Team Limburg Sport:
Programma:

TeamNL Centrum Zuid:

Team Limburg Sport:

Topsportprogramma’s (S)

5

1*

Opleidingsprogramma’s (S-1)

5

0

Instroomprogramma’s (S-2)

4

14**

*Het Topsportprogramma van Triatlon wordt door zowel TeamNL Centrum Zuid als Team Limburg Sport
gefaciliteerd.
**(Nog) niet alle instroomprogramma’s (S-2) van de Sporttakplatform zijn onderdeel van het MJOP van de
bond.

2.1.2.

‘Waarom’ zetten we in op deze kerntaak?

Met deze kerntaak blijven we inzetten met Limburg om een organisatie/provincie te hebben
binnen de landelijke infrastructuur voor topsport en talentontwikkeling. Op deze manier
houden we als Limburg een positie binnen de landelijke infrastructuur. Dat is belangrijk om de
kwaliteit in Limburg te waarborgen, zodat de Limburgse topsporters en talenten de kans
krijgen het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast is het van belang dat er een goede
samenwerking is tussen alle bovengenoemde partijen om de topsportinfrastructuur zo
efficiënt mogelijk in te richten. TLS speelt hierin een verbindende en faciliterende rol en zet in
op een transparante infrastructuur als het gaat om rollen en taken binnen dit geheel.
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2.1.3.
Taak

Overzicht KPI’s
KPI’s

Samenwerking ▪

Ondertekende samenwerkings-

TeamNL

overeenkomst t/m 2024 tussen

Centrum Zuid

TeamNL Centrum Zuid en Team

▪

Verantwoording
▪

Ondertekende samenwerkingsovereenkomst t/m 2024.

▪

Samenvatting van

Limburg Sport.

gespreksverslagen structurele

In 2022 wordt er gewerkt aan een

overleggen waarin de belangrijkste

intensieve en efficiënte

punten worden meegenomen (in

samenwerking op de punten zoals

relatie tot artikel 3).

beschreven in artikel 3 ‘invulling

▪

(inhoudelijke) samenwerking’ van de

Gespreksverslag van
evaluatiegesprek.

samenwerkingsovereenkomst
TeamNL Centrum Zuid en Team
Limburg Sport (zie bijlage 1).
▪

Minimaal zes structurele (digitale)
overleggen met TeamNL Centrum
Zuid betreffende topsport en
talentontwikkeling.

▪

Evaluatiegesprek (digitaal) over
samenwerking 2022 met doorkijk
naar 2023 in Q4.

Invulling
loketfunctie
infrastructuur
Limburg

▪

Alle aangevraagde gesprekken

▪

worden in behandeling genomen.

Een overzicht van (aangevraagde)
gesprekken.

▪

Een samenvatting van de
gespreksverslagen. Hierin worden
de belangrijkste punten
meegenomen.
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2.2

Topsporters, talenten, ouders en coaches

Herkennen, registreren en begeleiden van topsporters en talenten
Voor TLS zijn topsporters en talenten met een status een belangrijke doelgroep. Deze
doelgroep wordt ondersteund door middel van de volgende taken / werkzaamheden;
▪

Het herkennen en registreren van alle Limburgse topsporters en talenten.
-

De landelijke statussen (A, Selectie, HP, Bond, IT, NT en Belofte) worden bepaald
door de bond. Door middel van toegang tot de landelijke database van NOC*NSF
blijven de statussen up-to-date.

-

Regionale statussen (RS1 en RS2) worden bepaald door TLS aan de hand van
criteria die opgesteld zijn in samenwerking met NOC*NSF en de bonden.

(Een toelichting over de statussen is te vinden op: Criteria – Limburg sport)
▪

Uitgifte van (digitale) Sporttalentpassen aan Limburgse topsporters en talenten met
een topsportstatus.

Afbeelding 1. Voorbeeld van een Sporttalentpas 2021

▪

Persoonlijk advies en individuele begeleiding voor Limburgse topsporters, talenten en
hun ouders.
-

De persoonlijke begeleiding van topsporters en talenten wordt gedaan op basis
van het omgevingsmodel (zie afbeelding 2.)

-

Topsporters met een A-status, Selectie-status, HP-status en Bond-status kunnen
proactieve begeleiding aanvragen.

-

Overige topsporters en talenten worden reactief (vraag gestuurd) ondersteund.

-

De (digitale) Sporttalentpas geeft topsporters en talenten toegang tot het
voorzieningennetwerk van paramedische, sporttechnische, sociaalmaatschappelijke voorzieningen en randvoorwaarden.
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Afbeelding 2. Omgevingsmodel topsporter en talent

Coaches
Kwalitatief goed opgeleide trainers en coaches zijn belangrijk voor de ontwikkeling van
topsporters en talenten. Dat is ook de voornaamste reden dat TLS zich inzet om trainers en
coaches de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen op het gebied van diverse
sporttak-overstijgende thema’s (leerlijnen) door middel van het organiseren van informatieve
workshops. Deze workshops zijn toegankelijk voor alle trainers / coaches van erkende
topsporters en talenten die zich via de website www.limburgsport.nl geregistreerd hebben en
daarnaast ook voor alle trainers / coaches die verbonden zijn aan de instroomprogramma’s
van de Sporttakplatforms. Voor geregistreerde coaches geldt dat zij met al hun vragen
terecht kunnen bij TLS. Twee keer per jaar wordt een workshop / kennissessie georganiseerd
over sporttak-overstijgende onderwerpen in samenwerking met experts uit het
voorzieningennetwerk. Tijdens deze workshops worden uiteraard ook ervaringen uitgewisseld.
Workshops
TLS organiseert workshops over sporttak-overstijgende (inclusief leerlijnen NOC*NSF)
thema’s voor topsporters, talenten, ouders en coaches. Voor de workshops geldt dat deze
fysiek of digitaal gegeven worden. De workshops worden verzorgd door experts binnen het
voorzieningennetwerk van TLS en/of TeamNL experts van TeamNL Centrum Zuid. De
workshops zijn toegankelijk voor alle topsporters en talenten (en hun ouders) met een
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Sporttalentpas. Dit geldt dus ook voor sporters met een Sporttalentpas die in een
instroomprogramma van de Sporttakplatforms zitten. Naast de workshops voor sporters
organiseert TLS ook twee workshops specifiek voor ouders van topsporters en talenten met
een Sporttalentpas. Onderstaand een overzicht van de geplande workshops, inclusief de
workshops voor coaches (de thema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vraag. In
afstemming met TeamNL Centrum Zuid kunnen hier nog wijzigingen in plaatsvinden);
Periode:

Doelgroep:

Thema:

Q1

Topsporters en talenten

Prestatiegedrag

Q1

Ouders

Prestatiegedrag

Q2

Coaches

Prestatiegedrag

Q2

Topsporters en talenten

Voeding

Q3

Ouders

Prestatiegedrag

Q3

Topsporters en talenten

Sportsponsoring

Q4

Coaches

(Nog nader te bepalen)

Q4

Topsporters en talenten

Anti-doping (brons)

Duale carrière
Een belangrijk onderdeel in de ondersteuning van topsporters en talenten is het mede
mogelijk maken van de duale carrière. Dit wil zeggen het faciliteren van de combinatie tussen
topsport en onderwijs. TLS speelt hier een belangrijke makelaar/schakelaars rol in Limburg.
TLS werkt samen met de onderwijsinstellingen op alle niveaus om de combinatie topsport en
onderwijs voor topsporters en talenten zo optimaal mogelijk te organiseren. We maken hierin
onderscheid in Topsporttalentscholen (VO), middelbare scholen met ontheffing (VO) en
overige onderwijsinstellingen met een topsportregeling. Daarnaast worden individuele
topsporters en talenten (vraag gestuurd) tijdens begeleidingsgesprekken met TLS
geadviseerd op het gebied van onderwijs en topsport.
Topsporttalentscholen:
Topsporttalentscholen zijn scholen in het Voortgezet onderwijs (voorheen LOOT-scholen
genoemd) die extra ondersteuning geven aan topsporters en talenten om school en sport zo
optimaal mogelijk te combineren. TLS ondersteunt deze scholen en voorziet de scholen onder
andere van informatie over de statussen van hun leerlingen. Daarnaast neemt TLS het
initiatief tot structureel overleg tussen de Topsporttalentscholen (LOOT-coördinatoren) en
TLS. Tijdens deze overleggen is er o.a. aandacht voor landelijke en regionale ontwikkelingen
op het gebied van topsport en talentontwikkeling, onderlinge uitwisseling van ervaringen,
ontwikkelingen rondom het Expertisecentrum op het gebied van voortgezet onderwijs en
topsport (voormalig stichting LOOT) en het samen oplossen van vraagstukken. Daarnaast
worden de workshops (indien fysiek) zoveel mogelijk op de locaties van de
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Topsporttalentscholen georganiseerd (zodra de Coronamaatregelen dit toelaten) en kunnen
de LOOT-coördinatoren en begeleiders met al hun vragen over de duale carrière terecht bij
TLS. Limburg kent vier Topsporttalentscholen, namelijk;
▪

Trevianum Scholengroep, Sittard

▪

Dacapo College, Sittard

▪

College Den Hulster, Venlo

▪

LVO, Weert (Het College, Philips van Horne, Het Kwadrant)

Middelbare school met ontheffing:
Sinds 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (beleidsregel 'Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020'). Die houdt in
dat sporters met een landelijke status op elke middelbare school (met ontheffing) onderwijs
en topsport mogen combineren en aanspraak kunnen maken op speciale faciliteiten. Denk
daarbij aan ontheffingen van vakken en vermindering van schooltijd. Dat kon eerder alleen op
Topsporttalentscholen. TLS zal de scholen die zich aanmelden voor de ontheffingen opnemen
in haar netwerk en samen met de Topsporttalentscholen ondersteunen met expertise.
Samenwerking overige onderwijsinstellingen:
Naast een samenwerking met onderwijsinstellingen uit het Voortgezet onderwijs wordt er
structureel samengewerkt met Maastricht University, Zuyd Hogeschool, HAS Hogeschool,
Open Universiteit en Vista College. De samenwerking is gebaseerd op het uitwisselen van
kennis om de combinatie tussen topsport en onderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen
en het verstrekken van informatie over statussen. Bij individuele uitdagingen van topsporters
en talenten op scholen waar TLS (nog) geen samenwerking mee heeft, wordt op basis van
maatwerk contact opgenomen met de onderwijsinstelling om de issues op te lossen. Issues
van talenten op basisscholen worden altijd individueel opgepakt, TLS heeft geen structurele
samenwerking binnen het basisonderwijs.

2.2.1 Facts & figures
Per 1 oktober 2021 heeft TLS 1.112 geregistreerde topsporters en talenten met een
topsportstatus. Deze sporters zijn onder te verdelen in de volgende statussen;
Status:

Aantal sporters in database (op 1 oktober 2021):

A

25

HP / Selectie / Bond

6

IT

38

NT

64

Belofte

297

RS1

237

RS2

445

Per 1 oktober 2021 hebben zich 77 coaches geregistreerd bij Team Limburg Sport.
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2.2.2 ‘Waarom’ zetten we in op deze kerntaak?
Met het ondersteunen van topsporters en talenten en alle bijhorende sub-taken (lees:
ondersteunen van coaches, organiseren van workshops, mede mogelijk maken van duale
carrière) zet TLS zich in om sporttak-overstijgende facilitering aan te bieden aan topsporters
en talenten met een topsportstatus. Daarnaast is het onderwijssysteem in Limburg ingericht
op basis van het statussysteem van TLS. Door dit systeem krijgen naast de sporters met een
landelijke status ook de jonge regionale talenten (RS1 en RS2) de kans om topsport en
onderwijs zo goed mogelijk te combineren. TLS is de enige partij in Limburg met kennis over
statussen en toegang tot het landelijke statussysteem van NOC*NSF en wil zich graag
inzetten om deze kennis op de juiste plekken te laten landen door de loketfunctie te vervullen
om zo de sporters de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen.

2.2.3 Overzicht KPI’s
Taak
Herkennen

KPI’s
▪

100% beantwoorden van de

Verantwoording
▪

Een volledig geactualiseerde

registreren

aanvragen voor

en

Sporttalentpassen. Landelijke

begeleiden

statussen via TMS systeem /

volgende overzichten worden

van sporters

regionale statussen zelf

toegestuurd;

toekennen/afwijzen.

- Aantallen, actuele

Alle sporters (die een aanvraag

statussen, verdeling per

hebben gedaan) voorzien van een

sport.

(digitale) Sporttalentpas.

- Aantal persoonlijke

Alle aanvragen voor persoonlijke

gesprekken per

gesprekken (landelijke statussen)

topsportstatus

worden opgepakt.

- Aantal issues / acties per

Overige vragen / issues van

sporter

▪

▪

▪

database.
▪

Op aanvraag kunnen de

regionale sporters worden 100%
beantwoord.
Coaches

Vragen van geregistreerde coaches

Overzicht van gestelde vragen (op

worden 100% beantwoord.

aanvraag).
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Workshops

▪

▪

(Minimaal) vier workshops over

▪

Overzicht van alle workshops

sporttak-overstijgende thema’s

de volgende informatie:

voor sporters met een

- datum

Sporttalentpas en hun ouders

- thema / onderwerp

(Minimaal) twee workshops over

- betrokken expert

sporttak-overstijgende thema’s

- aantal aanmeldingen

specifiek voor ouders van

- aantal bezoekers

sporters met een Sporttalentpas.
▪

(Minimaal) twee workshops
over sporttak-overstijgende
thema’s voor coaches.

Duale carrière

▪

Extranet met lijst van sporters

▪

aantallen van deelnemers.

en hun actuele status,
toegankelijk voor de LOOT

▪

▪

▪

gespreksverslagen van de

Vier keer per jaar structureel

structurele overleggen

overleg met LOOT-

met de LOOT-

coördinatoren.

coördinatoren.

Alle middelbare scholen met
opgenomen in het

▪

Overzicht van alle middelbare
scholen met ontheffing.

▪

Overzicht van

voorzieningen-netwerk.

belangrijkste thema’s /

In 2022 wordt er met iedere

issues die besproken zijn

hogere onderwijsinstelling een

met de LOOT-

gesprek ingepland (naast

coördinatoren.

lopende vragen / issues) om

▪

Op aanvraag:

coördinatoren.

ontheffing in 2022 zijn

▪

Voorbeeld van extranet en

▪

Overzicht van overleggen die

ontwikkelingen te bespreken.

hebben plaatsgevonden met

100% beantwoorden van

hoger onderwijsinstellingen.

vragen van alle

▪

Overzicht van belangrijkste

onderwijsinstellingen over

thema’s / issues die besproken

sporters en landelijke en

zijn met de hogere

regionale ontwikkelingen.

onderwijsinstellingen.
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2.3

Sportresultaten Limburgse topsporters en talenten

Verzamelen en bundelen
TLS streeft naar een compleet overzicht van alle Limburgse medaillewinnaars op Nederlandse,
Europese en wereldkampioenschappen. Daarnaast worden de behaalde medailles tijdens
Europacup, wereldbekers, Grand Prix, Olympische en Paralympische Spelen van zowel jeugd
als senioren in kaart gebracht. Alle resultaten worden zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden en
gebundeld in een resultatenoverzicht.
Promoten en communiceren
De resultaten van Limburgse topsporters en talenten worden gebruikt om diverse
stakeholders op de hoogte te brengen van sportnieuws. Zo wordt Team Sport van de
Provincie Limburg iedere maandagochtend op de hoogte gesteld van het sportnieuws en
kunnen medewerkers van de Provincie Limburg te allen tijde deze gegevens opvragen,
bijvoorbeeld voor hun communicatie, het Sportgala of voor een felicitatie vanuit de Provincie
Limburg. Ook gemeenten kunnen informatie bij TLS opvragen over prestaties van sporters uit
hun gemeente. Daarnaast zijn alle resultaten in een medaillespiegel op de website
www.limburgsport.nl gepubliceerd.

2.3.1 Facts & figures
Een volledig geactualiseerde medaillespiegel van het jaar 2020 en 2021 is te zien op de
webpagina Limburgse sportresultaten – Limburg sport.

2.3.2 ‘Waarom’ zetten we in op deze kerntaak?
TLS is de enige organisatie die alle topsporters en talenten met een status in beeld heeft. Het
bijhouden van de resultaten van de Limburgse sporters heeft meerdere doelen, namelijk;
▪

Door het bijhouden van resultaten worden stakeholders voorzien van deze informatie
zodat zij sporters kunnen feliciteren. Communicatie hierover zorgt ervoor dat talenten
en (toekomstige) topsporters meer verbinding blijven houden met Limburg.

▪

Daarmee creëer je meer draagvlak voor topsport(ers) en talenten. Zij krijgen een
podium dat ze normaliter niet krijgen.

▪

De resultaten van Limburgse topsporters en talenten kunnen als communicatiedoel
gebruikt worden door de stakeholders.
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2.3.3 Overzicht KPI’s

Taak

KPI

Verantwoording

Verzamelen en

Een volledig geactualiseerde

Overzicht medaillespiegel

bundelen van

medaillespiegel.

(middels een link)

sportresultaten
Stakeholders

Proactief – Provincie

Een overzicht met alle

voorzien van

Limburg wordt iedere

binnenkomende vragen

resultaten over

maandag op de hoogte

Limburgse

gebracht van de resultaten

topsporters en

van de afgelopen week.

talenten

▪

▪

Reactief: 100% van de
aanvragen in behandeling
nemen.
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2.4

Voorzieningennetwerk

Het voorzieningennetwerk van TLS is een netwerk van experts, dienstverleners en
leveranciers die van toegevoegde waarde zijn voor topsport en talentontwikkeling in Limburg.
Het netwerk is opgedeeld in vier categorieën (op basis van de ‘omgeving topsporter’);
1. (Para)medische diensten zoals fysiotherapie, sportgeneeskunde, podotherapie,
mentale coaching, voeding, diëtiek, etc.
2. Sporttechnische diensten zoals accommodaties, strength & conditioning training,
sportfysiologie (testen en meten), innovatie(s), etc.
3. Sociaal-maatschappelijke diensten zoals onderwijs, loopbaanbegeleiding, lifestyle
coaching, etc.
4. Randvoorwaarden zoals vervoer, financieel, promotie, ontwikkelen van soft-skills
zoals persoonlijk profilering, presenteren, zelfregulatie, leiderschap, etc.
TLS zoekt proactief naar partijen en indien zij voldoen aan de richtlijnen worden ze
toegevoegd aan het netwerk. Voor elke dienstverlening gelden andere criteria. Voor de
dienstverleningen die vallen onder de leerlijnen van NOC*NSF zijn de criteria van TeamNL
aangehouden. De volgende algemene richtlijnen zijn van belang;
▪

Kwaliteit (voldoen ze aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld)

▪

Prijs (kunnen er kortingsregels worden gebruikt voor sporters met een Sporttalentpas)

▪

Locatie (voorkeur om te bundelen in de drie regio’s zuid, midden, noord)

▪

‘Topsport minded’ (maatwerk kunnen leveren door bijvoorbeeld buiten openingsuren
te ondersteunen / voorrang voor sporters met een Sporttalentpas)

Taken van TLS binnen het voorzieningennetwerk zijn:
▪

Proactief (en vraag gestuurd vanuit de topsporters en talenten) op zoek naar
voorzieningen.

▪

Afspraken maken en vastleggen met aangesloten voorzieningen zodat sporters
toegang krijgen tot deze voorzieningen.

▪

Het onderhouden en verder uitbreiden van het voorzieningennetwerk.

▪

Betrekken van voorzieningennetwerk bij workshops.

▪

In contact blijven met TeamNL Centrum Zuid over de richtlijnen en criteria voor de
diverse leerlijnen.

TeamNL experts
Zoals toegelicht bij hoofdstuk ‘1.1 Topsportinfrastructuur’ werkt TLS nauw samen met
TeamNL Centrum Zuid om de landelijke richtlijnen betreffende topsport en talentontwikkeling
in Limburg uit te rollen. Een van deze onderdelen is ervoor zorgen dat de dienstverleners
binnen het voorzieningennetwerk aan de criteria-eisen voldoen zoals deze gesteld zijn door de
TeamNL prestatiemanagers van de diverse leerlijnen. Daarvoor geldt dat de dienstverleners
die vallen onder de leerlijnen moeten voldoen aan de criteria gesteld door NOC*NSF. Deze
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criteria zijn in 2021 besproken en vastgelegd met de TeamNL experts van TeamNL Centrum
Zuid. Het gaat om de volgende leerlijnen/dienstenverleningen:
▪

Sportpsychologie

▪

Sportvoeding

▪

Topsportleefstijl

▪

Strength & conditioning

Gedurende 2022 blijven we in contact met de TeamNL experts van TeamNL Centrum Zuid om
eventuele ontwikkelingen/wijzigingen in de criteria van de leerlijnen in de gaten te houden.
Ook wordt er in samenspraak met TeamNL Centrum Zuid onderzocht of er dienstverleners
binnen het voorzieningennetwerk van TLS ‘meeloopdagen’ of workshops kunnen volgen bij
diverse TeamNL experts. Op die manier worden dienstverleners binnen het
voorzieningennetwerk verder opgeleid en zal dit ten goede komen van de kwaliteit die zij
kunnen leveren aan de sporters met een Sporttalentpas.

2.4.1 Facts & figures
In bijlage 2 is een overzicht te zien van het voorzieningennetwerk (per 1 oktober 2021). In dit
overzicht staan de voorzieningen verdeeld per categorie inclusief afspraken. In dit overzicht
zijn alle voorzieningen meegenomen, dus ook het Topsporttalentenfonds (beschreven in
hoofdstuk 2.5). En alle onderwijsinstellingen beschreven in hoofdstuk 2.2.

2.4.2 ‘Waarom’ zetten we in op deze kerntaak?
Om topsporters en talenten met een Sporttalentpas te kunnen begeleiden en ondersteunen
zoals beschreven in hoofdstuk 2.2 is een netwerk van experts van essentieel belang. Het
voorzieningennetwerk moet ervoor zorgen dat sporters bij kwalitatief goede experts terecht
komen die ervoor zorgen dat de sporters het beste uit zichzelf halen. Daarnaast zijn de
financiële kortingen die gelden bij een aantal diensten een absolute meerwaarde.

2.4.3 Overzicht KPI’s
Taak

KPI

Verantwoording

Proactief en vraag

Een kwalitatief hoogwaardig

gestuurd vanuit de

netwerk dat voorziet in de

voorkeuren topsporters en

topsporters en

behoefte van de topsporters en

talenten.

talenten op zoek

talenten in kwantiteit en

naar

kwaliteit.

▪

▪

Overzicht met aangegeven

Overzicht van
voorzieningennetwerk

voorzieningen

inclusief afspraken en

(acquisitie).

wijzigingen t.a.v. 2021.
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Het onderhouden

Minimaal twee contactmomenten

van het huidige

per voorziening per jaar om de

meest belangrijke issues

voorzieningen-

voortgang te bespreken.

besproken in 2022 met het

▪

Een samenvatting van de

netwerk

voorzieningen (uitdagingen /

(relatiebeheer)

kansen)
▪

Gespreksverslagen worden
gearchiveerd en kunnen op
aanvraag worden ingezien.

Opstellen en

Een geactualiseerd overzicht van

Een overzicht van de richtlijnen /

onderhouden van

de richtlijnen / criteria die gesteld criteria per dienstverlening

duidelijke

worden per dienstverlening

richtlijnen /
criteria m.b.t.
dienstverleningen
(indien van
toepassing)
Criteria conform

Een geactualiseerd overzicht van

Een overzicht van de richtlijnen

NOC*NSF voor de

de criteria voor de leerlijnen

/ criteria per leerlijn

leerlijnen.

conform NOC*NSF
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2.5

Topsporttalentenfonds

Het Topsporttalentenfonds (TTF) is een regeling waaruit topsporters en talenten financieel
kunnen worden ondersteund. TLS regelt de uitvoering en het beheer van het
Topsporttalentenfonds. Voor het TTF is een apart projectplan inclusief reglement opgesteld.

2.5.1 Facts & figures
Hieronder is een overzicht te zien van de uitgaven van het TTF per topsportstatus voor het
jaar 2020* en 2021**;
TTF 2020

TTF 2021

Topsportstatus

Totaalbedrag

Topsportstatus

Totaalbedrag

A

€ 86.650,-

A

€ 42.470,-

Selectie

€ 19.000,-

Bond

€

IT

€ 4.500,-

Nog te besteden

€ 31.030,-

NT

€ 1.500,-

Totaal

€ 111.650,-

1.500,-

€ 75.000,-

*De extra subsidie boven de € 75.000 voor het TTF waren de incidentele middelen voor sporters met een
beperking.
**Voor 2021 geldt dat dit de uitgaven zijn per 1 oktober 2021. Het restbedrag wordt de komende maanden nog
uitgekeerd.

2.5.2 ‘Waarom’ zetten we in op deze kerntaak?
Bij vrijwel alle sporttakken is het zo dat topsport uitoefenen veel geld kost in plaats van dat
het geld oplevert. Door een gebrek aan financiële middelen kunnen topsporters en talenten
zich vaak niet optimaal ontwikkelen. Op voorhand investeren in Limburgse topsporters en
talenten is dan ook een legitieme reden om naderhand trots te zijn een steentje te hebben
bijgedragen aan de prestaties van Limburgse topsporters en talenten. Topsporters investeren
veel uren om op topniveau te komen en blijven. Hierdoor is het vaak onmogelijk om te
werken naast de sport. Naast eerste levensbehoeften hebben topsporters ook financiële
middelen nodig voor o.a. trainingskampen, huisvesting, vervoer en materialen om hun
sportieve doelen te bereiken. Met het TTF wordt hierin ondersteuning gegeven.
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2.5.3 Overzicht KPI’s
Taak
Opstellen van criteria,

KPI
▪

Duidelijke richtlijnen voor

Verantwoording
▪

Projectplan met criteria,

werkwijze, bewaken

het Topsporttalenten-

werkwijze en procedure

procedure en

fonds.

Topsport- talentenfonds.

governance hoe het

▪

Efficiënt inzetten van

topsporttalentenfonds

middelen aangepast aan de

in te zetten.

vraag

Beoordelen en

▪

100% van de aanvragen in

▪

Een overzicht met alle

afhandelen van de

behandeling nemen en

toekenningen en

aanvragen

beoordelen.

afwijzingen.
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2.6

Loketfunctie

Naast de kerntaken die genoemd zijn in de hoofdstukken 2.1 t/m 2.5 vervult TLS ook een
loketfunctie als het gaat om topsport en talentontwikkeling (sporttak-overstijgend) waar
vragen gesteld kunnen worden m.b.t. topsport en talentontwikkeling. Als regionale verbinder
voor topsport en talentontwikkeling is het belangrijk dat stakeholders TLS weten te vinden als
kenniscentrum op het gebied van topsport en talentontwikkeling voor adviezen en eventuele
ondersteuning. Denk hierbij aan gemeenten die een fonds willen opstarten voor topsporters
en talenten uit hun gemeente, ondersteuning m.b.t. tot Sportgala(‘s) van diverse gemeenten
(lees: het verstrekken van resultaten, contacten met de sporters en het geven van adviezen),
vragen van gemeenten over issues met sporters binnen hun gemeente, vragen over
Jeugdfonds Sport over (aankomende) talenten.
Communicatie
Om de loketfunctie (en overige bovenstaande benoemde kerntaken) te kunnen vervullen,
voert TLS diverse communicatieactiviteiten uit. Doel van communicatie is met name om
bekendheid te werven (zodat als er vragen zijn over topsport en talentontwikkeling
stakeholders TLS weten te vinden) en het verstrekken van informatie. TLS communiceert over
topsport en talentontwikkeling middels de volgende drie communicatiekanalen:
▪

Website
-

Informatie verstrekken over Sporttalentpas criteria / aanvragen

-

Registreren coaches

-

In kaart brengen van voorzieningennetwerk en daaraan gekoppelde
voorwaarden

▪

▪

-

Aanvragen Topsporttalentenfonds

-

Contactgegevens (per doelgroep)

-

Medaillespiegel

Instagram
-

Feliciteren topsporters en talenten met behaalde resultaten

-

Voorstellen (nieuwe) voorzieningen in het netwerk

-

(Extra) Informatieverstrekking over geplande workshops

-

Take-over topsporter

Direct mailing
-

Uitnodigingen workshops

-

Topsporters en talenten informeren over bepaalde voorzieningen

2.6.1 ‘Waarom’ zetten we in op deze kerntaak?
TLS is de enige organisatie die inzicht heeft in alle topsport statussen en resultaten van
topsporters en talenten verbonden aan Limburg. TLS is dan ook de enige organisatie waarbij
stakeholders terecht kunnen met vragen hierover. Als regionale verbinder is het belangrijk om
overige stakeholders te kunnen informeren en adviseren m.b.t. topsport- en
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talentontwikkelingsvraagstukken.

2.6.2 Overzicht KPI’s
Taak

KPI

Verantwoording

Loketfunctie

100% van de aanvragen in behandeling

Overzicht van

(vrije ruimte

nemen

binnengekomen vragen.

voor vragen)

Communicat

▪

Geactualiseerde website

▪

Link website

ie

▪

Wekelijkse post op Instagram

▪

Link Instagram

over resultaten Limburgse

▪

Overzicht van topsporters

▪

topsporters en talenten

die een take-over hebben

Maandelijks één take-over op

gedaan.

Instagram van een bekende
Limburgse topsporter
▪

Elke nieuwe dienstverlener in het
netwerk is ‘voorgesteld’ op
Instagram (met goedkeuring)

100% van alle topsporters en
talenten in de database worden
geïnformeerde over geplande
workshops en eventuele
voorzieningen
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3. Sporttakplatforms
Provincie Limburg telt veertien Sporttakplatforms, allen met een regionaal instroomprogramma. De uitvoering en facilitering van deze regionale programma’s ligt bij de
Sporttakplatforms. Hiervoor krijgen de Sporttakplatforms financiële ondersteuning van
Provincie Limburg. De Sporttakplatforms zijn er in Limburg om specifiek het beleid van de
desbetreffende sporttak in de provincie Limburg uit te rollen. TLS ondersteunt en adviseert
naar behoefte én op vraag de Sporttakplatforms op de volgende onderdelen;
▪

Advies inzake dienstverleningen binnen de instroomprogramma’s om kwaliteit te
waarborgen en tevens gebruik te maken van (eventuele kortingen) om op die manier
(nog) meer synergie te creëren tussen het voorzieningennetwerk van TLS en de
dienstverleners binnen de instroomprogramma’s van de Sporttakplatforms;

▪

Advies betreffende breedtesport, topsport en talentontwikkeling t.b.v. de werkplannen die
de Sporttakplatforms moeten indienen voor hun subsidieaanvraag;

▪

Adviezen inzake topsport statussen kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij TLS;

▪

Adviezen m.b.t. landelijke ontwikkelingen n.a.v. de samenwerking die TLS heeft met
TeamNL Centrum Zuid;

▪

Stimuleren van invulling geven aan de verbinding met het sociaal domein, waaronder de
Motie van Bijnen en aangepast sporten;

▪

Verbinding leggen tussen sporttakplatforms en gemeenten, onderwijs en maatschappelijk
middenveld bij uitvoering van sporttak-overstijgende vraagstukken.

▪

Delen van landelijke ontwikkelingen, kennis en trends

3.1

‘Waarom’ zetten we in op deze kerntaak?

De Sporttakplatforms rollen in Limburg het beleid van de desbetreffende sporttak uit. Het is
wenselijk dat de Sporttakplatforms zoveel mogelijk op de hoogte zijn van de landelijke
ontwikkelingen / criteria om op die manier kwaliteit te leveren. Hoe meer synergie tussen het
voorzieningennetwerk en het netwerk van TLS en de dienstverleners van de
instroomprogramma’s des te beter dit is voor de efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening.

3.2

Overzicht KPI’s

Taak

KPI

Verantwoording

Vraaggerichte

TLS levert maatwerk om de

Een overzicht met de

ondersteuning

wens van het sporttak-platform

belangrijkste vragen van de

Sporttakplatforms

te realiseren, ondersteunen of

Sporttakplatforms.

door te verwijzen naar partners.
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4. Steunfunctietaken
Team Limburg Sport vervult in 2022 de kennis- en netwerkfunctie in de Limburgse
sportinfrastructuur. Wij zijn de enige Limburgse organisatie die op dit niveau actief
participeert in een netwerk van beweeg- en sportgerelateerde organisaties zoals NOC*NSF,
Vereniging Sport en Gemeente, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bonden en
Sportkracht12. Daardoor zijn wij op de hoogte van trends en ontwikkelingen op het gebied
van breedte- en topsport die van belang zijn voor provinciale, regionale en lokale initiatieven.
Om up-to-date te blijven, onderhouden wij actief het netwerk met landelijke organisaties en
delen deze kennis met relevante stakeholders in de provincie.
Bijkomend aspect is dat we -door op te treden als Limburgse liaison van de sport- een groot
netwerk hebben en op die manier vragen uit het veld gemakkelijk kunnen verbinden aan
partners die oplossingen hebben voor die vragen. We zijn de vraagbaak als het gaat om het
netwerk in de sport. Uitvoering van werkzaamheden laten we aan onze partners.

4.1

Waarom zetten we in op deze kerntaak?

Onze kennis, deskundigheid en het netwerk wordt vanuit deze steunfunctietaak ingezet voor
een optimale ondersteuning van o.a. sporttakplatforms en andere provinciale
steunfunctieorganisaties zoals Iedereen Kan Sport Limburg, Jeugdfonds Sport Limburg, etc.
met als doel het stimuleren van sportdeelname van alle doelgroepen, inclusief ouderen,
jongeren en mensen met een beperking.

4.2

Overzicht KPI’s

Taak

KPI

Verantwoording

Netwerken

▪ We onderhouden contact met

▪ Overzicht van lokale, regionale,

vertegenwoordigers van Provincie

provinciale en nationale

Limburg, Limburgse gemeenten,

netwerkpartners.

landelijke koepelorganisaties,
sportbonden, onderwijsinstellingen, provinciale
steunfunctieorganisaties.

▪ Voor elke sport- of beweeggerelateerde vraag kennen wij iemand
die de initiatiefnemer verder helpt.

▪ We hebben een actieve rol in
landelijke, regionale en lokale
bijeenkomsten als het gaat om
sport en bewegen.
Kennisdeling

100% van de vragen die betrekking

Overzicht van alle vragen en

hebben op trends en

antwoorden.

ontwikkelingen wordt beantwoord
of doorverwezen naar een partner.
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5. Vrije ruimte
Om vraaggestuurd en/of op basis van actuele thema’s te werken, is in dit werkplan vrije
ruimte ingericht. Dat wil zeggen dat we op verzoek van Provincie Limburg werkzaamheden
kunnen oppakken die niet in voorgaande hoofdstukken zijn beschreven en wel bijdragen aan
het sportbeleid van Provincie Limburg. Daarnaast kan op basis van actuele ontwikkelingen de
inzet van onze expertise gewenst zijn. Als onze expertise wordt gevraagd door een andere
organisatie dan Provincie Limburg stemmen we deze inzet af met Team Sport van Provincie
Limburg.

5.1
Taak
Inspelen op
actualiteit of
vraaggericht

KPI’s
KPI

Verantwoording

Nader te bepalen

Nader te bepalen
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6. Financiële verantwoording
In onderstaande tabel is de kostenbegroting van Team Limburg Sport in het begrotingsformat
van Provincie Limburg uiteengezet. Voor een volledige toelichting verwijzen we naar het
bijgevoegde Excelbestand. In dat Excelbestand staat in tabblad 1 ‘Begrotingsformat’ het
volledige begrotingsformat van Provincie Limburg. In tabblad 2 ‘Format uitgesplitst per taak’
zijn de kosten opgenomen die Team Limburg Sport maakt én zijn de personeels- en
projectkosten per taak uitgesplitst. In tabblad 3 ‘Uren+kosten WP’ zijn de personeelskosten
per tarief opgebouwd en worden de personeelskosten per taak inzichtelijk gemaakt. In het per
post verstuurde werkplan TLS 2022 zijn tabblad 2 en 3 op A3-formaat toegevoegd.
Begrotingsformat provincie Limburg
Team Limburg Sport
Baten
Exploitatiesubsidie

2022

€ 517.662
€
517.662

Totaal baten
Personeelskosten
- Deskundigheidsbevordering
- Personeelskosten

€
5.000
€ 329.882

Huisvestingskosten
- Huisvestingskosten

€

18.000

Kantoorkosten
- Automatiseringskosten
- Telefoon
- Porti

€
€
€

9.750
3.000
750

Bestuurskosten
- Bezoldiging Raad van Toezicht
en overige kosten

€

15.000

Algemene kosten
- Advieskosten
- Administratie en accountantskosten
- Bankkosten
- Overige algemene kosten

€
€
€
€

5.000
27.780
1.000
4.000

Projectkosten/werkprogramma
(inclusief TopsportTalentenfonds €75.000,-)

€

98.500

Totaal lasten
Saldo begroting

€
517.662
€

-
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