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Sport, Business en Beleid

Voorwoord
Eindelijk is het zover: de eerste topsportnota van de gemeente Medemblik. Al sinds de fusie in 2011 is  

hiernaar uitgekeken. Met trots presenteer ik u de nota ‘Klaar voor de start – Topsportbeleid gemeente  

Medemblik 2017-2020. 

In Medemblik wordt veel gesport. We hebben een rijk verenigingsleven en veel sportaccommodaties. Naast actieve 

sporters zijn ook veel vrijwilligers bij de sport betrokken. Traditioneel houdt de gemeente zich vanuit deze  

maatschappelijke waarde bezig met het stimuleren van sportbeoefening. Onze gemeente onderscheidt zich echter 

ook op het gebied van topsport. Zowel nationaal als internationaal presteren sporters uit Medemblik op hoog niveau. 

Een boegbeeld in de teamsporten is het Eredivisie dameshandbalteam van Westfriesland-SEW. In de zeilsport staat 

Medemblik wereldwijd in hoog aanzien met jaarlijks de Delta Lloyd Regatta en diverse grote kampioenschappen.  

Met de piste in Wervershoof en het parcours in Medemblik staan we ook goed bekend bij de nationale top voor het 

inline-skaten. In Wognum hebben we met de Westfrieslandhal een topsporthal met de potentie in meerdere sporten 

topsportevenementen naar onze gemeente te halen. Al met al dus veel om trots op te zijn in Medemblik. Genoeg reden 

om hier beleid op te maken.

Om een scherpe focus op topsport te krijgen is deze inspirerende topsportnota geschreven. We richten ons natuurlijk 

op zeilen en handbal, maar ook op sporten waarvoor binnen onze gemeente topsportevenementen kunnen worden 

georganiseerd. Denk hierbij aan Jiu Jitsu, open water zwemmen en skeeleren. Deze evenementen bezorgen ons  

naast veel sportplezier ook een economische inpuls, maatschappelijke samenhang en promotionele waarde. Voor de 

ondersteuning van deze evenementen willen we TEAM Medemblik in het leven roepen. Naast een financiële bijdrage 

willen we met TEAM Medemblik praktische ondersteuning bieden aan organisatoren van topsportevenementen. Denk 

hierbij aan capaciteit, kennis, ervaring en netwerk.

Ik ben daarom ook heel blij met de financiële ruggensteun die de raad heeft geboden bij de vaststelling van de  

begroting 2017. Met de extra middelen die daarbij beschikbaar zijn gesteld kunnen we in 2017 een vliegende start 

maken met de uitvoering van ons topsportbeleid. Daarmee kunnen we topsporters en topsportverenigingen een 

bescheiden financiële bijdrage toekennen, waarmee we hun extra inspanningen erkennen en hun ontwikkeling te 

stimuleren.

Joset Fit,
wethouder sport
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1. Inleiding
De gemeente Medemblik gelooft in de kracht van sport. Sport inspireert, sport verbindt, sport draagt bij aan  

een vitale samenleving. Deze waardevolle maatschappelijke betekenis maakt dat de gemeente voor sport 

nadrukkelijk een rol voorziet in haar beleid. Daaruit volgt ook de ambitie om de lokale sportsector te versterken 

en zo de maatschappelijk betekenis te vergroten. Deze nota bevat de gemeentelijke beleidsvisie voor het  

versterken van het boegbeeld van de lokale sportsector: de lokale topsport.

Medemblik beschikt over een prachtig palet aan topsport. Neem de handbalsters van SEW die al decennia behoren  

tot de top van Nederland. Of de vele zeilevenementen waarbij de (inter)nationale zeiltop Medemblik aandoet. En  

Medemblikse toppers als Irene Schouten, Simon Schouten, en de broers Schipper strijden in het schaatsen en inline-

skating mee om nationale en internationale titels en podiumplaatsen. Medemblik mag dus trots zijn op haar topsport. 

Maar het kan altijd beter! Dat vindt de lokale sport. En dat vindt ook de gemeente. Een breed en succesvol  

topsportaanbod biedt meer mogelijkheden de maatschappelijke waarde van sport voor de Medemblikse samenleving 

te benutten. Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat de lokale (top)sport en alle daarbij betrokken partners – waar-

onder ook de gemeente - actief inzetten op het verbinden van topsport met andere delen van de samenleving, met als 

doel de positieve effecten van topsport te maximaliseren. 

In deze topsportnota presenteert de gemeente haar visie en ambities op het gebied van topsport. Vanuit  

haar publieke taak beoogt zij, binnen haar mogelijkheden, lokale topsporters en topsportorganisaties te  

ondersteunen bij het realiseren van hun sportieve ambities en het vergroten van hun maatschappelijke impact.  

Totstandkoming van de topsportnota

Topsport is niet van de gemeente. Topsport is van de sport. Lokale sportorganisaties en sporters maken dat er in 

Medemblik sprake is van topsport. De gemeente speelt een ondersteunende rol, net als het lokale bedrijfsleven. 

Bij het opstellen van deze sportnota is dan ook nadrukkelijk contact gezocht met de lokale (top)sport. Het proces is 

begonnen met een consultatieronde waarbij gesprekken zijn gevoerd met vertegenwoordigers van partijen in en rond 

de lokale topsport. Daarbij ging het over concrete behoeften en bestaande plannen. Maar ook over ambitieuze  

vergezichten. De contouren van de nota zijn vervolgens in een workshop met lokale topsport-organisaties besproken,  

aangevuld en verdiept. Ook de Commissie Samenleving heeft op twee momenten de contouren van de sportnota 

besproken en van commentaar voorzien.   ‘Sport  
inspireert, 

sport  
verbindt’1 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de gesprekspartners.
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2.  Het maatschappelijk belang  
van topsport

Sport heeft voor Medemblik grote maatschappelijke 

waarde. Dat geldt ook voor topsport. Dit maat- 

schappelijke belang is voor de gemeente reden  

om voor topsport gericht beleid te ontwikkelen.  

De betekenis van topsport voor de gemeente, haar 

inwoners en het bedrijfsleven komt op diverse  

terreinen tot uiting.

Topsport is verbonden met de breedtesport  

Top- en breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Medemblikse sport-verenigingen vormen 

de basis van de sport. Zij brengen kinderen de eerste 

beginselen van sport bij en begeleiden hen bij de  

verdere ontwikkeling van hun sportieve vaardigheden. 

Breedtesport vormt zo de kweekvijver voor de nationale 

top-competities waar onze beste sporters wekelijks hun 

talenten tonen en sommigen zich verder ontwikkelen 

richting de internationale top. Omgekeerd vormen top-

sport-evenementen en aansprekende prestaties van  

topsporters een bron van inspiratie voor 

Medemblikkers om (meer) te gaan bewegen. 

Deze positieve beïnvloeding is groter 

naarmate (adspirant)sporters zich meer 

met de topsporters kunnen verbonden 

voelen. 

Topsporters zijn rolmodellen en voorbeelden  

voor de Medemblikse jeugd

Topsporters hebben een voorbeeldfunctie. Hun ambitie, 

inzet, discipline en zelfvertrouwen zijn voor veel mensen 

(en vooral jongeren) een inspiratie. Dat geldt zeker  

wanneer zij zich met de topsporters kunnen identificeren. 

Bijvoorbeeld als lid van dezelfde (sport)vereniging of  

als school- of buurtgenoot. Vanuit hun voorbeeld- 

functie kunnen topsporters een belangrijke rol spelen bij 

de ontwikkeling van jonge Medemblikkers. Bovendien 

kunnen topsporters via hun betrokkenheid een impuls 

geven aan lokale sportstimuleringsprojecten en zo een 

gezonde vorm van vrijetijdsbesteding promoten.

Topsport stimuleert positieve individuele waarden

Topsport is een inspirerende leeromgeving. Medem-

blikse topsporters en toptalenten ontwikkelen in deze 

omgeving naast hun sportieve capaciteiten ook hun indi-

viduele normen en waarden en daarmee hun 

persoonlijkheid. Naast eerder genoemde ambitie en toe-

wijding gaat het daarbij ook om het rekening houden met 

anderen, het naleven van spel- en gedragsregels en het 

omgaan met tegenslagen. Dergelijke waarden dragen bij 

aan het gemeenschap- en verantwoordelijkheids- 

gevoel van mensen. In de topsport wordt het belang van 

bepaalde individuele waarden, zoals discipline en het 

vermogen tot samenwerking extra benadrukt. 

Topsport draagt bij aan maatschappelijke  

samenhang in Medemblik

Topsport verbindt. Goede prestaties van nationale of 

lokale topsporters kunnen bijdragen aan het imago van 

Nederland en Medemblik en het ontwikkelen van een 

gezamenlijke identiteit. Topsportevenementen zijn ont-

moetingsplaatsen waar bezoekers met uiteenlopende 

achtergronden samenkomen. Sportsuccessen leiden tot 

gezamenlijke gevoelens van trots, identificatie en onder-

linge verbondenheid. En ook de aanwezigheid en 

successen van nationale en lokale topspor-

ters met een niet-Nederlandse achter-

grond draagt bij aan emancipatie 

en integratie van bevolkings-

groepen in onze samenleving. 

Topsport heeft voor Medemblik economische  

en promotionele waarde

Topsportevenementen en topsport dragen bij aan het 

imago en de economie van Medemblik. Een sportieve 

uitstraling is een belangrijk facet in het veelzijdige imago 

van Medemblik. Bovendien biedt topsport vanwege de 

(media)belangstelling een aantrekkelijk communicatie-

platform om de gemeente Medemblik en lokale bedrijven 

‘op de kaart te zetten’. De gemeente wil topsport dan ook 

gebruiken als één van de pijlers van haar citymarketing-

beleid. Lokale bedrijven kunnen de communicatieve en 

verbindende kracht van topsport gebruiken bij het rea-

liseren van hun marketing-ambities (naamsbekendheid, 

sales & promotie, relatiebeheer, etc.). Daarnaast kunnen 

sportevenementen een bijdrage leveren aan het onder-

nemings- en vestigingsklimaat. Deelnemers en bezoekers 

leveren met hun lokale uitgaven een aantrekkelijke  

bestedingsimpuls op voor Medemblikse economie. 

Topsporters hebben een 
voorbeeldfunctie

Topsportbeleid gemeente Medemblik 2017-2010
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3.  Het gemeentelijk topsportbeleid
Met deze topsportnota legt de gemeente Medemblik haar visie en ambities ten aanzien van de lokale topsport 

vast. De nota begint daarom met de basis: wat is topsport? En hoe ziet het Medemblikse topsportlandschap  

er momenteel uit. Daarna worden de contouren van het nieuwe topsportbeleid gepresenteerd, met een focus  

op topsportevenementen. In hoofdstuk 4 wordt het beleid nader uitgewerkt in ambities, doelstellingen,  

maatregelen en beoogde resultaten. 

3.1 Topsport in Medemblik
Er bestaat geen eenduidige definitie van topsport. De definitie van ‘top’ wordt immers mede bepaald door het  

perspectief van waaruit men de sport bekijkt. Vanuit nationaal perspectief spreek NOC*NSF van ‘het hoogste  

internationale senioren-niveau (EK’s, WK’s en Olympische Spelen) binnen een erkend topsportonderdeel’. 

Op gemeentelijk niveau is het aantal internationale topsporters meestal beperkt. De topsport-definitie wordt daarom 

vaak uitgebreid met het hoogste nationale niveau. Ook de gemeente Medemblik is van oordeel dat teams en sporters 

die behoren tot de besten van ons land onderdeel uitmaken van de lokale topsport. 

De gemeente hanteert in haar topsportbeleid daarom de volgende definitie van topsport:

Sport op minimaal het hoogste nationale niveau

Met daarbij de volgende aanvullende voorwaarden:

•  Het betreft een door NOC*NSF erkende tak van sport;

•  Het betreft prestaties op het hoogste nationale seniorenniveau. Voor junioren (<16 jaar) is prestatie op  

internationaal niveau vereist.

•  Het prestatieniveau heeft een structureel karakter (geen incidenteel succes)

‘Topsport
is van  

de sport’

Topsportbeleid gemeente Medemblik 2017-2010
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3.2 Het huidige topsportlandschap
Aan de hand van deze definitie kunnen in 2016 de volgende onderdelen van de Medemblikse sport als  

‘topsport’ worden geclassificeerd.

Sporten:

Handbal   Het damesteam van SEW is sinds 1979 een vast waarde in de landelijke eredivisie.

Zeilen    De talententeams van het watersportverbond hebben het Regatta Center Medemblik als 

thuisbasis

Inline Skating     Radboud Inline Skating is één van de succesvolste skeeler-verenigingen van ons land,  

thuisbasis van diverse nationale skeelertoppers

Jiu-Jitsu Budoschool   Takken Shi-Sen-Do levert in het Jiu Jitsu met regelmaat nationaal kampioenen af

(Shi-Sen-Do: div. sporters)

Het lokale sportlandschap bestaat naast sporten ook uit sportevenementen. Ook daarvan kan worden vastgesteld 

welke deel uitmaken van de nationale of zelfs internationale topsportkalender en dus kunnen worden gezien als lokale 

topsport-evenementen.

Evenementen:

Delta Lloyd Regatta  Jaarlijkse zeilwedstrijd van internationale allure

Diverse zeilevenementen  In Medemblik worden met regelmaat toonaangevende internationale zeilwedstrijden in 

Olympische klassen georganiseerd, waaronder EK’s en WK’s*

NK Marathonzwemmen Jaarlijks geldt Stavoren - Medemblik als het Open NK marathonzwemmen

* Zo was Medemblik de afgelopen jaren het decor voor het WK 29-er (2016), het WK Paralympische klassen (2016), het WK Laser <21 jaar (2015) en het WK Windsurfen (2012).

Naast zeilevenementen mocht Medemblik de afgelopen jaren ook in andere sporten toonaangevende evenementen 

ontvangen, zoals bijvoorbeeld het NK inline-skating weg jeugd (2016), de Europacupwedstrijd van SEW (2015) en het 

NK inline-skating baan (2010). 

Tot slot kent Medemblik ook een aantal sportaccommodaties die kunnen worden gerekend tot de beste in ons land. 

Zij vormen regelmatig het decor voor nationale of zelfs internationale wedstrijden en worden daarom gezien als lokale 

topsport-accommodaties. 

‘Takken  
Shi-Sen-Do  

levert in het Jiu Jitsu met 
regelmaat nationaal  

kampioenen af’
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Accomodaties:

Regatta Center Medemblik   Het Regatta Center Medemblik (RCM) is jaarlijks thuishaven van de Delta Lloyd 

Regatta en diverse grote en kleine zeilevenementen met deelnemers uit de top 

van het (inter)nationale zeilen. Daarnaast is het RCM de thuisbasis voor de  

talententeams van het Watersportverbond.

Westfrieslandhal    De Westfrieslandhal is de thuisbasis voor de handbalsters van SEW. De hal is 

geschikt voor internationale wedstrijden in diverse zaalsporten.

Naast deze sporten, evenementen en accommodaties kent Medemblik diverse individuele toppersporters en talenten 

die tot de nationale top behoren of zelfs op internationaal niveau actief zijn. Vooral in het schaatsen zijn Medemblikse 

talenten via lokale verenigingen als Radboud en Solid Aqua, de regionale trainingsgroep STG Koggenland en commer-

ciële ploegen doorgedrongen tot de (inter)nationale top. 

Dit beeld van het huidige topsportlandschap heeft als uitgangspunt gediend bij het vormgeven van het nieuwe  

topsportbeleid voor de periode 2017-2020. De centrale vraag daarbij is: waar liggen kansen om de Medemblikse top-

sport nog nadrukkelijker te positioneren in de top van de nationale sportwereld? Ofwel, waarin kan Medemblik echt 

excelleren en tot de allerbesten behoren? Om vervolgens vanuit die unieke positie de kracht van sport maximaal te 

benutten voor het realiseren van onze lokale doelstellingen op het gebied van sport en andere beleidsterreinen.  

3.3 Focus op sportevenementen
Topsport gaat over talent en onvoorwaardelijke inzet. Wie de top wil halen moet uiteraard beschikken over 

bovengemiddelde sportieve capaciteiten. Maar alleen talent is niet genoeg. Het gaat ook om volledige focus op 

dat wat nodig is om steeds beter te worden en het maximale uit jezelf te halen. Dat vereist scherpe keuzes:  

wat doe je wel en wat niet? Want met een halfslachtige aanpak haalt niemand de top. 

De gemeente ziet graag de Medemblikse topsport in z’n volle breedte succesvol zijn. Maar wanneer gemeentelijke inzet 

en middelen te veel wordt versnipperd blijven de doelstellingen buiten bereik. Ook in het topsportbeleid is focus dus 

noodzakelijk. Om impact te hebben moet ook de gemeente keuzes maken. Daarbij wordt niemand uit het oog verloren, 

maar worden wel duidelijke prioriteiten gesteld.

Het gemeentelijk topsportbeleid is gefocust op die onderdelen van de lokale topsport die de meeste potentie lijken te 

hebben om een bijdrage te leveren aan onze maatschappelijke doelstellingen én waar duidelijk de ambitie leeft om de 

komende jaren flinke stappen te zetten die in lijn zijn met de ambities van het topsportbeleid. 

Vanuit deze insteek ligt de focus van het topsportbeleid op de verdere ontwikkeling van topsportevenementen.  

Het traditionele denken in termen van ‘kernsporten’ wordt daarmee dus losgelaten. Het nieuwe topsportbeleid kent 

een meer gedifferentieerde benadering gericht op de verschillende onderdelen van de lokale topsport (verenigingen, 

sporters, evenementen, accommodaties), waarbij de prioriteit dus nadrukkelijk ligt op het stimuleren van huidige en 

nieuwe topsportevenementen.

Focus op topsportevenementen

Lokale topsportevenementen zijn bij uitstek in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan het realiseren van diverse 

doelstellingen van het gemeentelijk beleid. Die overtuiging is mede gebaseerd op de volgende overwegingen:

•  Zichtbaarheid: topsportevenementen bieden de kans om Medemblik en haar lokale sport via de media regionaal 

en landelijk in de spotlights te zetten. Bovendien bieden topsport-evenementen de lokale bevolking de mogelijk-

heid te genieten van sport op het hoogste niveau, zeker wanneer de evenementen in de publieke ruimte worden 

georganiseerd;

•  Sportieve inspiratie: topsportevenementen brengen (inter)nationale topatleten naar Medemblik. Bezoekers en vooral 

onze sportende jeugd kunnen hier inspiratie aan ontlenen; 

•  Maatschappelijke impact: Topsportevenementen bieden de kans om Medemblikkers bij elkaar te brengen, zeker 

wanneer hiervoor speciale side-events worden georganiseerd die de interactie met scholen, vrijwilligers, ouderen 

stimuleren;

•  Economische baten: Topsportevenementen kunnen – zeker wanneer zij bovenregionale deelnemers en bezoekers 

aantrekken – op lokaal niveau een aantrekkelijke bestedings- impuls genereren.

Topsportbeleid gemeente Medemblik 2017-2010
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•  Verbindingen en draagvlak: Met gericht gekozen topsportevenementen kunnen inspirerende verbanden worden 

gelegd met de omgeving en historie van Medemblik, met bestaande accommodaties en voorzieningen en met 

de (ambities van) lokale (top)sportverenigingen en -organisaties en lokale bedrijven (bijvoorbeeld het nautisch 

bedrijfsleven). 

 

Bovendien is (o.a. uit de consultatieronde) gebleken dat bij lokale sportorganisaties concrete ambities en  

plannen bestaan voor het upgraden van bestaande (top)sportevenementen of het ontwikkelen van nieuwe  

evenementen. Sommige plannen en ambities lijken de potentie te hebben om zich op termijn te ontwikkelen tot  

nationale topsportevenementen. 

Het topsportbeleid voorziet wat betreft topsportevenementen nadrukkelijk in het versterken en verder uitbouwen van 

de goede uitgangspositie die Medemblik zich heeft verworven dankzij haar vele succesvolle (inter)nationale zeilevene-

menten. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor de Delta Lloyd Regatta, een aansprekend voorbeeld van een top-

sportevenement dat behoort tot de (inter)nationale top en Medemblik al decennialang inspireert en op de kaart zet. 

De ambitie is daarnaast nieuwe nationale topsportevenementen te ontwikkelen. De gemeente ziet met name potentie 

voor topsportevenementen in een aantal kleinere sporten die historische of geografische binding hebben met onze 

gemeente of regio of die hier op hoog niveau worden beoefend. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan topwedstrijden in 

sporten als skeeleren, open water zwemmen en jiu jitsu. 

Het organiseren van evenementen in dergelijke kleinere sporten is om meerdere redenen interessant, te weten:

•  Evenementen in kleinere sporten vereisen (financiële) inspanningen die passen bij het schaalniveau van  

Medemblik. Veel evenementen in grotere sporten vergen bijdragen die (ver) buiten de Medemblikse realiteit liggen. 

Dit geldt zowel waar het de bijdrage van de lokale overheid betreft, als de sponsoring vanuit het lokale en regionale 

bedrijfsleven; 

•  Zij bieden Medemblik de kans om daadwerkelijk een toppositie te veroveren op de (inter)nationale evenementen-

kalender. In sommige kleinere sporten is het nog mogelijk om met relatief bescheiden bedragen een evenement neer 

te zetten dat wereldwijd toonaangevend is en zo Medemblik op de kaart te zetten. Want let wel, hoe klein een sport 

ook is, de echt toonaangevende evenementen slagen er veelal wel in om media-aandacht te krijgen2;

•  Medemblik kan hiermee relatief eenvoudig een bredere sportieve positionering (meer dan alleen zeilen) realiseren en 

tegelijk ook een meer divers beeld naar buiten brengen waar het gaat om haar sportinfrastructuur. Bij evenementen 

in de buitenlucht kan daarbij bovendien de aandacht worden gevestigd op de unieke toeristische trekpleisters van 

Medemblik, waaronder de natuurlijke omgeving.

‘Radboud Inline Skating 
is één van de 
succesvolste 

skeeler-verenigingen 
van ons land’
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3.4 Overige topsport
Het topsportbeleid beperkt zich niet tot evenementen. Ook andere onderdelen van de Medemblikse topsport 

kunnen rekenen op aandacht en ondersteuning. Daarbij gaat het om topsportverenigingen, individuele top-

sporters en topsportaccommodaties.

Topsportverenigingen

Topsportverenigingen als Westfriesland-SEW en Radboud Inline-Skating vormen een belangrijk onderdeel van de 

Medemblikse topsportinfrastructuur. Met hun kader en faciliteiten spelen zij een cruciale rol in de 3T-ladder van talent- 

herkenning, talentontwikkeling en topsportbeoefening3. Zij bieden daarnaast hun beste atleten de kans zich perio-

diek of zelfs wekelijks te profileren in nationale topcompetities en topevenementen. Zij bieden daarmee bovendien de 

Medemblikse bevolking de gelegenheid gedurende het jaar regelmatig te genieten van topwedstrijden op het hoogste 

landelijke niveau. 

Topsportverenigingen zijn er vooral voor hun leden, de vele top- en breedtesporters. Daar moet ook hun focus liggen. 

Maar tegelijkertijd moeten zij zich ervan bewust zijn dat zij vanuit hun sportieve kracht een positieve bijdrage kunnen 

leveren op diverse maatschappelijke thema’s en gemeentelijke doelstellingen. Aansprekende sport-prestaties en de 

aanwezigheid van lokale sporthelden maakt dat topsport-verenigingen eenvoudig verbindingen kunnen leggen met uit-

eenlopende groepen binnen de Medemblikse samenleving. Die verbindende kracht, in combinatie met de voorbeeldrol 

van topsporters, maken dat de gemeente vanuit het nieuwe topsport-beleid graag samen met haar lokale topsportver-

enigingen nadenkt over gezamenlijke initiatieven. Met sterke en succesvolle topsportverenigingen als inspirerend doel 

én als waardevol instrument. 

Topsporters

Binnen het gemeentelijk sportbeleid omvat deze groep zowel topsporters als toptalenten (junioren) die de potentie 

hebben om zich te ontwikkelen tot volwaardige topsporters. Ofwel, de topsporters van nu en de topsporters van de 

(nabije) toekomst 4.

‘Het damesteam 
van SEW is sinds  
1979 een vaste 

waarde in de  
landelijke eredivisie’
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2   Zie bijvoorbeeld de jaarlijkse aandacht van nationale dagbladen, maar vaak ook Studio Sport, voor toonaangevende evenementen of nationale 
kampioenschappen in kleine sporten zoals bijvoorbeeld biljarten, rugby, tafeltennis, veldcross, skispringen, waterpolo, kaatsen, judo, etc.

3  Een overzicht van de verschillende fasen in de ontwikkeling van talent tot topsporter is te vinden in Bijlage 2.
4  Waar in deze sportnota wordt gesproken van (top)sporters en (top)talenten worden zowel valide als minder-valide (top)sporters en  

(top)talenten bedoeld. 
5 Voor Medemblikse topsporters is dit het Olympisch Steunpunt Noord-Holland in Haarlem.
6 Zij bijlage 3 voor een toelichting op de verschillende topsport- en talentstatussen.

De individuele ondersteuning van topsporters en toptalenten is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van 

NOC*NSF en de sportbonden. Zij hebben de uitvoering daarvan belegd bij de regionale Olympische steunpunten5 en 

de Regionale Training Centra (RTC’s). Sporters met een officiële topsport- of talentstatus6 kunnen daar terecht met al 

hun vragen over sportinhoudelijke en medische ondersteuning, hun status en financiële toelage en de combinatie van 

sport en onderwijs. Het Tabor College in Hoorn is de dichtstbijzijnde LOOT-school waar sporttalenten een aangepast 

lesprogramma kunnen volgen. 

De gemeente is trots op de vele topsporters en toptalenten die binnen haar grenzen wonen. Zij brengt dat onder meer 

tot uitdrukking met de jaarlijkse huldiging van alle in de gemeente wonende Nederlandse, Europese of Wereldkampioe-

nen. Die huldiging wordt ook in het nieuwe sportbeleid voortgezet. De gemeente heeft de intentie om binnen het top-

sportbeleid haar trots en betrokkenheid ook op aanvullende wijze tot uitdrukking te brengen. Tegelijkertijd wenst de 

gemeente – als een vorm van tegenprestatie – met lokale topsporters afspraken te maken over het maximaal benutten 

van hun voorbeeldrol ten behoeve van de Medemblikse samenleving.  

Topsportaccommodaties

De gemeente Medemblik heeft de ambitie om haar huidige topsportaccommodaties structureel te laten horen tot de 

top van de Nederlandse sportinfrastructuur. Zeker bij het zeilen ligt de lat wat dat betreft hoog. Hoewel de gemeente 

geen eigenaar meer is van het vastgoed op het RCM, is zij wel verantwoordelijk voor de omliggende openbare ruimte 

en de relevante infrastructuur. Zij zal samen met het RCM nadenken over de toekomstige behoeften van Medemblik als 

internationale wedstrijd- en trainingslocatie. 

De gemeente is eigenaar van de Westfrieslandhal en streeft er naar deze hoog-waardige accommodatie optimaal in te 

zetten voor de lokale topsport. Daarbij kan het gaan om wedstrijden en trainingen van lokale topsportverenigingen en 

topsporters, maar ook om het organiseren van indoor topsportevenementen. 

Vanuit haar ambities om de verbindende kracht van topsportevenementen maximaal te benutten wil de gemeente de 

komende jaren nadrukkelijk inzetten op het organiseren van sportevenementen in de openbare ruimte. Zwemmen in 

de haven en skeeleren van de ene dorpskern naar de andere. Topsport midden in de samen-leving. De gemeente ziet 

de komende jaren graag initiatieven ontstaan rond tijdelijke en innovatieve ‘accommodaties’ en voorzieningen die de 

zichtbaarheid en beleving van lokale topsport en topsportevenementen optimaliseren.    

‘Radboud Inline  
Skating is de  

thuisbasis van  
diverse nationale  
skeelertoppers’
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4. Van ambities naar resultaten
Het gemeentelijk topsportbeleid is gericht op het versterken en verbreden van de lokale topsport en tegelijk 

op het maximaal benutten van de kracht van topsport ten behoeve van de lokale samenleving. Lokale topsport-

successen en succesvolle Medemblikse topsporters zijn voor de gemeente dan ook zowel doel als middel. 

4.1 Ambities
De basis van het topsportbeleid is vastgelegd in een vijftal ambities die raken aan alle onderdelen van de lokale 

topsportwereld.

1. Een toename van het aantal bovenlokale topsportevenementen 

2. De aanwezigheid van tevreden topsportverenigingen, topsporters en toptalenten.

3. De aanwezigheid en beschikbaarheid van topsportaccommodaties, geschikt voor trainingen en wedstrijden.

4. Een betere inbedding van topsport - en in het bijzonder topsportevenementen - in de lokale samenleving.

5.  Een organisatiestructuur waarin de gemeente, in overleg en samenwerking met de lokale sport en het bedrijfsleven, 

optimaal invulling kan geven aan het topsportbeleid en het maximaliseren van de beoogde positieve effecten. 

De ambities zijn vertaald naar zeven concrete doelstellingen die de gemeente samen met de lokale topsport en het 

lokale bedrijfsleven wil realiseren.

4.2 Doelstellingen, maatregelen en resultaten
Doelstelling 1: Meer aansprekende bovenlokale topsportevenementen

De gemeente wil zich samen met lokale sportorganisaties en het bedrijfsleven inzetten om de komende jaren meer 

topsportevenementen naar Medemblik te halen. Dat betekent in de eerste plaats dat de gemeente blijvend inzet op het 

organiseren van toonaangevende zeilevenementen. 

Vanwege de ideale natuurlijke omstandigheden en de uitstekende voorzieningen is Medemblik voor de internationale 

zeilwereld een absolute toplocatie waar men graag traint en wedstrijden organiseert. 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de Delta Lloyd Regatta, een jaarlijks top-evenement dat in sterke mate bijdraagt 

aan de (inter)nationale bekendheid en positionering van Medemblik. In samenwerking met de organisator, het  

Watersport-verbond en het Regatta Center Medemblik zal de gemeente zich inzetten om dit aansprekende evenement 

de komende jaren verder te ontwikkelen. Daarbij zet de gemeente nadrukkelijk in op het realiseren van meer maat-

schappelijke en economische spin off voor de Medemblikse bevolking en het lokale bedrijfsleven. 

Naast de Delta Lloyd Regatta streeft de gemeente er naar de komende jaren nog diverse andere (inter)nationale zeil-

wedstrijden te mogen ontvangen. In 2017 is Medemblik het decor van het WK Laser Radial (Olympische klasse) voor 

zowel vrouwen en mannen als de jeugd. Ook het WK RS Feva (niet-Olympische klasse) wordt volgend jaar in Medemblik 

georganiseerd. In de verdere toekomst is één van de ambities om samen met het Watersportverbond het WK voor  

junioren (2020) naar Medemblik te halen. 

De gemeente zet daarnaast in op het verbreden van het aanbod van topsport-evenementen. Ook buiten de zeilsport 

liggen er kansen om topsportevenementen naar Medemblik te halen of zelf nieuwe evenementen te introduceren.  

Dat gaat niet vanzelf. Het zal een forse inspanning vergen van alle betrokken partijen, waarbij het initiatief altijd vanuit 

de sport dient te komen. 
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De gemeente wil ambitieuze initiatieven waar mogelijk actief (financieel) onder-steunen. Het organiseren van meer en 

betere evenementen is een inspirerende en realistische uitdaging. Vooral enkele kleinere sporten bieden kansen om 

samen met lokale sportorganisaties evenementen te organiseren die zich kunnen meten met de nationale en soms 

zelfs internationale top. Uit de consultatieronde kwamen onder andere de volgende opties naar voren: 

Inline Skating    Gecombineerd NK inline-skating (weg & baan) 

Europees kampioenschap

Open water zwemmen  Doorontwikkelen van jaarlijkse klassieker Stavoren - Medemblik (deels in Westerhaven) tot 

topevenement. Dit in combinatie met Westfriese waterweken. Europees kampioenschap

Jiu-Jitsu   Vijfde Nederlandse kwalificatietoernooi voor de internationale ranglijst

Bovenstaand overzicht is een eerste inventarisatie. De gemeente wil in overleg met de lokale sport vaststellen waar 

de beste kansen liggen en welke stappen nodig zijn om samen te komen tot meer en betere topsportevenementen in 

Medemblik.

Voor het realiseren van deze doelstelling roept de gemeente een evenementenfonds in het leven. Partijen kunnen 

vanuit dit fonds onder voorwaarden een bijdrage ontvangen in de kosten van acquisitie en/of organisatie van lokale 

topsport-evenementen.

Resultaat   Minimaal 20 bovenlokale topsportevenementen in komende 4 jaar,  

waarvan minimaal 10 in andere sporten dan zeilen. Introductie van 1 nieuw jaarlijks  

terugkerend topsportevenement

Doelgroep   Medemblikse sport, Medembliks bedrijsleven, inwoners van Medemblik,  

bezoekers van elders

Maatregel  Inrichten evenementenfonds

Naast een financiële bijdrage wil de gemeente (potentiële) organisatoren van top-sportevenementen ook praktische 

ondersteuning bieden. De gemeente introduceert hiervoor TEAM Medemblik7, een uitvoeringsorganisatie die tot  

doel heeft de lokale topsportorganisaties te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. Organisatoren van  

topsportevenementen kunnen profiteren van de capaciteit, kennis, ervaring en het netwerk van TEAM Medemblik. 

‘De gemeente is 
enorm trots op  
deze sportieve 
boegbeelden’
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Resultaat   Optimaliseren van acquisitie en organisatie van topsportevenementen

Doelgroep  (Poteniële) organisatoren van topsportevenementen

Maatregel   Bundeling en ontwikkeling relevante expertise en netwerk binnen TEAM Medemblik ter 

ondersteuning van (potentiële) organisatoren van Medemblikse topsportevenementen

Doelstelling 2 – Ondersteuning van topsportverenigingen, topsporters en toptalenten

De gemeente erkent de extra inspanningen die gevraagd worden van topsport-verenigingen met teams uitkomend op 

het hoogste nationale niveau. Zij wil deze erkenning uitdrukken in een (bescheiden) subsidie. Deze bijdrage geldt als 

bijdrage aan de dekking van de kosten van het eerste dames- of herenteam. Erkende topsportverenigingen of topsport-

stichtingen met een team in de hoogste landelijke competitie ontvangen een jaarlijks vast te stellen bijdrage.  

Voor de gezamenlijke bijdragen is jaarlijks een budget van 5.000 euro beschikbaar. 

Bij degradatie en wanneer de topsportvereniging of topsportstichting de intentie heeft om het seizoen erna weer terug 

te keren op het hoogste niveau kan de subsidie nog één seizoen worden gehandhaafd op het niveau van het laatste 

seizoen, mits de topsportvereniging of -stichting meer dan twee jaar op het hoogste niveau heeft gespeeld. 

Resultaat   Topsportverenigingen met teams uitkomend in hoogste landelijke (senioren) competitie 

van Nederland kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse financiële bijdrage.

Doelgroep  Topsportverenigingen

Maatregel  Inrichting Topsportfonds 

Daarnaast kan een topsportvereniging of topsportstichting incidenteel aanspraak maken op een aanvullende subsidie 

wanneer zij geconfronteerd wordt met additionele kosten die het gevolg zijn van goede sportieve prestaties.  

Hierbij kan worden gedacht aan kosten die voortvloeien uit de deelname aan play offs of Europese wedstrijden of  

toernooien. De incidentele bijdrage bedraagt maximaal 2.500 euro.

Resultaat   Topsportverenigingen in bijzondere, incidentele gevallen (bijv deelname aan- 

internationale wedstrijden) aanspraak maken op een aanvullende bijdrage in hun kosten.

Doelgroep  Medemblikse topsortverenigingen

 

Maatregel  Inrichting Topsportfonds

‘Medemblikse  
sportverenigingen  
vormen de basis  

van de sport’
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Medemblik is de thuisbasis voor ca. 30 topsporters en toptalenten met een officiële topsport- of talentstatus8.  

Zij behoren daarmee tot de absolute top van ons land. De gemeente is enorm trots op deze sportieve boegbeelden. 

Het bedrijven van topsport vergt een forse inspanning, zowel in tijd als in middelen. Het is bekend dat de toelagen en 

onkostenvergoedingen die topsporters en talenten met een status van NOC*NSF ontvangen soms niet volstaan om al 

hun kosten te dekken. De gemeente Medemblik biedt haar lokale topsporters en talenten de mogelijkheid om in aan-

merking te komen voor een extra tegemoetkoming in de kosten van hun sportbeoefening. Binnen het Topsportfonds 

wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van ca 2.500 euro gereserveerd. Aanvragen voor een onkostenvergoeding worden 

door de gemeente beoordeeld. Eventuele vergoedingen worden verstrekt onder de volgende kan worden  

verstrekt onder de volgende voorwaarden:

•  De ondersteuning is bedoeld voor Medemblikse topsporters en talenten met een officiële topsport- of talentstatus;

•  Een gemeentelijke bijdrage is alleen mogelijk wanneer er sprake is van financiële noodzaak en ook andere  

inkomstenbronnen zijn benut;

•  Wanneer een bijdrage wordt verstrekt wordt van de topsporter of het talent een immateriële tegenprestatie verwacht 

die samenhangt met de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Daarbij kan worden gedacht aan 

het verzorgen van een clinic of lezing, een ambassadeurschap of een actieve bijdrage aan het op de kaart zetten van 

Medemblik (citymarketing).

Daarnaast biedt de gemeente haar topsporters en talenten in de toekomst toegang tot het netwerk van  

TEAM Medemblik. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het voordelig verkrijgen van producten en diensten, of zelfs 

om het vinden van persoonlijke sponsoring.

Resultaat   Medemblikse topsportsporters en toptalenten met formele status kunnen aanspraak 

maken op een aanvullende bijdrage in hun kosten van maximaal 150 euro per jaar.

Doelgroep  Medemblikse topsporters en toptalenten

Maatregel  Inrichting Topsportfonds

Topsport gaat over jezelf verbeteren. Dat geldt ook voor topsportorganisaties. De gemeente Medemblik wil de lokale 

topsport graag helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Dat kan door van elkaar te leren. Of door kennis te nemen van 

onderzoeken, methoden en ervaringen die van elders worden ingebracht. De gemeente beoogt periodiek de lokale 

topsportorganisaties uit te nodigen voor een inhoudelijke bijeenkomst. Daarbij zullen steeds andere thema’s centraal 

staan. De inhoud en eventuele sprekers zullen in overleg met de lokale topsport worden vastgesteld. 

Resultaat   Lokale topsportorganisaties vergroten en delen hun kennis en benutten elkaars sterke 

punten voor een optimale inzet van de beschikbare middelen

Doelgroep  Medemblikse topsportorganisaties

Maatregel   TEAM Medemblik organiseert en faciliteert drie keer per jaar een gezamenlijk overleg. 

Nodigt daarvoor ook af en toe externe sprekers uit.

De gemeente wil met de uitvoeringsorganisatie TEAM Medemblik ook de lokale topsportverenigingen op praktische 

wijze ondersteunen. Dat kan via het tijdelijk beschikbaar stellen van personele capaciteit, maar vooral ook via orga-

nisatorische en inhoudelijke support. Het versterken van de onderlinge betrokkenheid tussen de lokale topsport, het 

lokale bedrijfsleven en de inwoners van Medemblik vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt van TEAM Medemblik.

Resultaat   Beschikbaarheid organisatorische en sportinhoudelijke ondersteuning voor topsport-

verenigingen en -evenementen, met speciale aandacht voor betrokkenheid bevolking en 

bedrijfsleven bij topsport en topsportevenementen

Doelgroep  (Medemblikse) topsportorganisaties en evenementorganisatoren

Maatregel  Aanstellen combinatiefunctionaris en stagiair(s) bij TEAM Medemblik

7   TEAM staat voor Topsport, Evenementen, Acquisitie en Marketing.
8  Zie bijlage 3 voor toelichting statussen. Eind 2016 waren bij het Olympisch Netwerk Noord-Holland 28 Medemblikse topsporters en  

toptalenten bekend met een officiële topsport- of talentstatus. Het ging om 1 sporter met een A-status, 1 sporter met een B-status,  
2 sporters met de IT-status (Internationaal Talent), 6 sporters met de NT-status (Nationaal talent) en 18 sporters met de Belofte-status.
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Doelstelling 3 – Vaststellen van Medemblikse focusverenigingen, focus-evenementen en focusaccommodaties

Het gemeentelijk topsportbeleid heeft betrekking op een select deel van de lokale sport. Het betreft het deel van  

de lokale sportpiramide dat behoort tot minimaal de nationale top of de potentie heeft om daartoe te gaan behoren.  

De gemeente stelt de exacte samenstelling van de doelgroep van haar topsportbeleid steeds voor een periode van  

vier jaar vast. Zij gebruikt daarvoor heldere selectiecriteria. De doelgroep van het topsportbeleid bestaat uit:

• Een vast te stellen aantal (top)sportverenigingen of vergelijkbare organisaties

• Een vast te stellen aantal (top)sportevenementen

• Een vast te stellen aantal (top)sportaccommodaties

• Individuele (top)sporters en/of (top)talenten met een officiële status

De betreffende (top)sportverenigingen, -evenementen, –accommodaties en -sporters krijgen het predicaat  

focusvereniging, focusevenement, focusaccommodatie en focussporter. Voor de periode 2017 – 2020 ziet de doelgroep 

voor het gemeentelijk sportbeleid er als volgt uit:

Focusverenigingen

Criteria

• Gevestigd in gemeente Medemblik

• Door NOC*NSF erkende tak van sport

•  Minimaal 1 team structureel uitkomend in de hoogste nationale seniorencompetitie, of - bij  

individuele sporten - meerdere deelnemers (>3) aan het NK (senioren)

•  Opererend obv meerjarenbeleidsplan met aandacht voor topsport, talentontwikkeling, evenementen  

en maatschappelijke betrokkenheid*

 

Focusverenigingen periode 2017-2020:

• Westfriesland SEW

• Radboud Inline-Skating

• Budoschool Takken Shi-Sen-Do

Focusaccommodaties 

Criteria

• Gevestigd in Medemblik

• Geschikt voor trainingen of wedstrijden op minimaal nationaal topniveau

• Geschikt voor organisatie van topsportevenementen

• Structurele thuisbasis voor Medemblikse topsportorganisaties en topsporters

Daarnaast kunnen tijdelijke accommodaties voor topsportevenememten tijdelijk de status van topsportaccommodatie 

verkrijgen (aanvraag beoordeeld door gemeente 

‘Topsport 
is een inspirerende  

leeromgeving’
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Focusaccommodaties periode 2017-2020:

• Westfrieslandhal

• RCM

• Skeeleraccommodatie Radboud Inline-Skating (Wervershoof & Medemblik)

• Tijdelijke accommodaties: op aanvraag

* Indien genoemde focusverenigingen nog niet over een dergelijk meerjarenbeleidsplan beschikken worden zij geacht dit in 2017 op te stellen.

Focusevenementen

Criteria

• Georganiseerd in Medemblik

• Door NOC*NSF erkende sport

• Bovenregionale uitstraling (bij uitzondering kan bovenlokale uitstraling volstaan)

• Deel van deelnemers (teams of atleten) behoort minimaal tot nationale top (senioren), of internationale top (junioren)

• Actieve benadering van lokale bevolking 

•  Voldoet aan 2 van de volgende criteria: a) ruime publieke belangstelling b) (landelijke) mediabelangstelling,  

c) link met lokale breedtesport, d) actieve bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen

Daarnaast kunnen andersoortige* of kleinere, beginnende sportevenementen met potentie en ambitie om uit te 

groeien tot een (inter)nationaal topevenement in aanmerking komen voor een tijdelijke status van focusevenement 

(aanvragen met meerjarenplan, beoordeling door gemeente) 
 

* Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om innovatieve sportevenementen of zeilevenementen in niet-Olympische klassen.

 

Focusevenementen periode 2017-2020:

• Toekening obv subsidieaanvraag

Voor de focusverenigingen en -accommodaties zal de samenstelling van de doelgroep in 2020 worden geëvalueerd en 

zo nodig worden aangepast.

Resultaat   Duidelijkheid over welke sporten, evenementen en accomodaties in aanmerking komen 

voor optimale ondersteuning

Doelgroep  Medemblikse sport

Maatregel   Vaststellen van Medemblikse focussporten, -evenementen en -accommodaties.  

Elke 4 jaar evalueren en indien nodig aanpassen

‘Topsport 
stimuleert 
positieve 

individuele 
waarden’
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Doelstelling 4 – Optimalisatie lokale topsportaccommodaties en –voorzieningen

De gemeente Medemblik zet zich in om, binnen haar financiële mogelijkheden, de lokale sport te voorzien van  

hoogwaardige accommodaties. Dat geldt zowel voor de breedtesport als de topsport. Met de Westfrieslandhal en het 

RCM beschikt Medemblik over twee moderne topsportaccommodaties. Beide accommodaties zijn geschikt voor het 

organiseren van (inter)nationale topsportevenementen en -wedstrijden. 

De gemeente wil de komende periode in beeld krijgen hoe de accommodatie-behoefte van de lokale topsport zich in 

de toekomst kan ontwikkelen. Zij zal een onderzoek initiëren naar de behoefte aan en haalbaarheid van toekomstige 

accommodatie-investeringen. Deze inventarisatie kan de opmaat vormen voor een meer regionale aanpak ten aanzien 

van topsportaccommodaties en -evenementen

Vanuit de ambitie om de betrokkenheid van de Medemblikse bevolking bij de lokale topsport te vergroten streeft  

de gemeente ernaar de zichtbaarheid en toegankelijkheid van bestaande en nieuwe topsportevenementen te  

vergroten. Om evenement-organisatoren te stimuleren hun evenement ‘onder de mensen’ te brengen stelt de 

gemeente een accommodatiesubsidie beschikbaar. Deze bijdrage is nadrukkelijk bedoeld voor tijdelijke aanpassingen 

aan accommodaties of de openbare ruimte die nodig zijn om de aanwezigheid en beleving van een topsportevenement 

bij de lokale samenleving te bevorderen. Ook het inrichten van tijdelijke accommodaties in de drukbezochte openbare 

ruimte (plein, park, haven) ten behoeve van (sportieve onderdelen van) topsportevenementen valt binnen de 

reikwijdte van deze subsidie. 

Resultaat  Visie op toekomstige behoefte aan topsportaccommodaties

Doelgroep  Medemblikse topsportorganisaties

Maatregel   Onderzoek naar behoefte aan en haalbaarheid van investeringen in nieuwe en bestaande 

topsportaccommodaties, met speciale aandacht voor de focussporten

‘Vaststellen waar de beste
kansen liggen en welke  

stappen nodig zijn’
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Doelstelling 5 – Meer betrokkenheid lokale bevolking en bedrijfsleven bij Medemblikse topsport

 

Medemblik is een sportieve gemeente. Van de jeugd tussen 4 en 12 jaar is 76 procent lid van een sportvereniging. Van 

de groep 12-19 jaar geldt dit voor 70%. Maar zoals voormalig topzwemster en NOC*NSF-bestuurder Erica Terpstra ooit 

zei: ‘sport is niet alleen mooi om te doen, maar ook prachtig om naar te kijken.’ En in Medemblik valt op sportgebied 

veel moois te zien. De Nederlandse handbaldames hebben de afgelopen jaren laten zien tot de absolute wereldtop te 

behoren. Tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro waren de ‘meiden met een missie’ goed voor grote aantallen 

televisiekijkers. En hoewel de internationals inmiddels in het buitenland spelen, waren de meeste van deze topspeel-

sters nog niet zolang geleden wekelijks te aanschouwen in de Nederlandse Eredivisie. In die Eredivisie speelt nu de 

volgende lichting internationals. Het damesteam van SEW is al decennia een vaste waarde in de Eredivisie. Prachtige 

Medemblikse topsport! Net als de Delta Lloyd Regatta. 

De gemeente gelooft in de inspirerende en verbindende kracht van (top)sport. Mede daarom ziet zij de Medemblikse 

topsport, bevolking en bedrijfsleven graag dichter bij elkaar komen. Dat biedt inspiratie voor onze inwoners en interes-

sante kansen voor ons bedrijfsleven. En dat versterkt de lokale topsport, als boegbeeld van ons volledige sportaanbod. 

De gemeente zal zich via TEAM Medemblik actief inspannen om de lokale bevolking en het lokale bedrijfsleven meer 

bekend te maken met de lokale topsportprestaties en topsportevenementen. Op termijn moet dat leiden tot meer 

betrokkenheid bij de lokale topsport. Tegelijk zal TEAM Medemblik zich inspannen om de positieve bijdrage die de 

lokale topsport op haar beurt kan hebben voor de bevolking en het bedrijfsleven te maximaliseren.

Resultaat   Medemblikse bevolking en bedrijfsleven zijn meer bekend met lokale topsportprestaties 

en aanwezigheid van topsportevenementen, op termijn resulterend in meer bezoekers en 

meer (financiële) betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven

 

Doelgroep  Medemblikse bevolking , Medembliks bedrijfsleven

Maatregel   Vanuit TEAM Medemblik organiseren van collectieve communicatie over Medemblikse  

topsport en actieve maximalisatie van de positieve effecten van topsport 

Doelstelling 6 – Aanstellen van lokale (ex)topsporters als topsportambassadeurs met het oog op  

voorbeeld- en rolmodelfunctie

Onze gemeentelijke betrokkenheid uit zich in het – voor een aantal sporten - beschikbaar stellen van adequate wed-

strijd- en trainingsaccommodaties. En in het eerder genoemde Topsportfonds, waar lokale topsporters en toptalenten 

met een officiële status onder voorwaarden terecht kunnen voor een aanvullende financiële bijdrage. 

Wij vragen lokale topsporters en toptalenten die gebruik maken van onze voor-zieningen om een tegenprestatie. Vanuit 

hun voorbeeld- en rolmodelfunctie kunnen zij een bijdrage leveren aan het realiseren van diverse gemeentelijke doel-

stellingen. Zo kunnen zij clinics of presentaties verzorgen ten behoeve van sportstimulering of via uitingen in de media 

een bijdrage leveren aan het op de kaart zetten van Medemblik.  

Resultaat   Medemblikse topsporters die gebruik maken van specifieke faciliteiten van de gemeente 

Medemblik zetten zich in tbv sportstimulering

Doelgroep  Medemblikse topsporters

Maatregel   Contracten afsluiten met Medemblikse topsporters over inzet voorbeeld- en rolmodelfunc-

tie ten behoeve van sportstimulering
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Doelstelling 7 – Een organisatiestructuur voor een slagvaardige uitvoering van het topsportbeleid

In deze nota presenteert de gemeente Medemblik haar topsportbeleid en de ambities en doelstellingen die daarbij 

horen. Het realiseren van deze ambities en doel-stellingen kan de gemeente echter niet alleen. Daarbij is ook een 

belangrijke rol weggelegd voor de lokale topsportorganisaties en de lokale sporters en talenten. En de gemeente doet 

– mede namens de lokale topsport – ook een beroep op het lokale bedrijfsleven om een bijdrage te leveren. 

Wanneer alle betrokken partijen de schouders eronder zetten volgen ongetwijfeld mooie successen voor de  

Medemblikse topsport. Successen die – wanneer slim ingezet – ook een positief effect kunnen hebben op het  

bedrijfsleven en de lokale bevolking.

Om de woorden van het topsportbeleid te vertalen naar concrete daden heeft de gemeente besloten TEAM  

Medemblik in het leven te roepen. Deze organisatie heeft tot taak de geformuleerde ambities en doelstellingen  

samen met de betrokken partijen in de praktijk tot uitvoering te brengen. De komende maanden zal het concept  

TEAM Medemblik in samenspraak met de lokale topsportorganisaties worden vertaald in een slagvaardige  

uitvoeringsorganisatie die voor alle betrokken partijen meerwaarde biedt.

Resultaat   Eén organisatie (loket) voor ondersteuning Medemblikse topsport

 

Doelgroep  Medemblikse topsport, Medembliks bedrijfsleven, gemeente Medemblik 

Maatregel   Oprichting van TEAM Medemblik, een uitvoeringsorganisatie die zich richt op  

Topsport & Evenementen, Acquisitie & Marketing 

‘Sportsuccessen  
leiden tot 

gezamenlijke 
gevoelens van trots, 

identificatie en  
onderlinge  

verbondenheid’
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Meer aansprekende bovenlokale topsportevenementen

Resultaat Maatregel

Minimaal 20 bovenlokale topsportevenementen in 
komende 4 jaar, waarvan minimaal 10 in andere  
sporten dan zeilen. Introductie van 1 nieuw jaarlijks 
terugkerend topsportevenement

Inrichten evenementenfonds

Optimaliseren van acquisitie en organisatie van 
topsportevenementen

Bundeling en ontwikkeling relevante expertise  
en netwerk binnen TEAM Medemblik ter  
ondersteuning van (potentiële) organisatoren van 
Medemblikse topsportevenementen

Ondersteuning van topsportverenigingen, topsporters en toptalenten 

Resultaat Maatregel

Topsportverenigingen met teams uitkomend in hoogste 
landelijke (senioren) competitie van Nederland kunnen 
aanspraak maken op een jaarlijkse financiële bijdrage.

Inrichting Topsportfonds

Topsportverenigingen in bijzondere, incidentele  
gevallen (bijv deelname aan internationale wedstrijden) 
aanspraak maken op een aanvullende bijdrage in hun 
kosten.

Inrichting Topsportfonds

Medemblikse topsportsporters en toptalenten met  
formele status kunnen aanspraak maken op een aan- 
vullende bijdrage in hun kosten van maximaal 150 euro 
per jaar.

Inrichting Topsportfonds

Lokale topsportorganisaties vergroten en delen hun 
kennis en benutten elkaars sterke punten voor een  
optimale inzet van de beschikbare middelen

TEAM Medemblik organiseert en faciliteert drie keer per 
jaar een gezamenlijk overleg. Nodigt daarvoor ook af en 
toe externe sprekers uit.

Beschikbaarheid organisatorische en sportinhoude-
lijke ondersteuning voor topsportverenigingen en 
-evenementen, met speciale aandacht voor betrok-
kenheid bevolking en bedrijfsleven bij topsport en 
topsportevenementen

Aanstellen combinatiefunctionaris en stagiair(s) bij 
TEAM Medemblik

Vaststellen van Medemblikse focussporten, -evenementen en -accommodaties 

Resultaat Maatregel

Duidelijkheid over welke sporten, evenementen en 
accomodaties in aanmerking komen voor optimale 
ondersteuning

Vaststellen van Medemblikse focussporten, -evenemen-
ten en -accommodaties. Elke 4 jaar evalueren en indien 
nodig aanpassen

Optimalisatie lokale topsportaccommodaties en -voorzieningen 

Resultaat Maatregel

Visie op toekomstige behoefte aan 
topsportaccommodaties

Onderzoek naar behoefte aan en haalbaarheid van 
investeringen in nieuwe en bestaande topsportaccom-
modaties, met speciale aandacht voor de focussporten

Meer betrokkenheid lokale bevolking en bedrijfsleven bij Medemblikse topsport 

Resultaat Maatregel

Medemblikse bevolking en bedrijfsleven zijn meer 
bekend met lokale topsportprestaties en aanwezig-
heid van topsportevenementen, op termijn resulterend 
in meer bezoekers en meer (financiële) betrokkenheid 
vanuit het bedrijfsleven

Vanuit TEAM Medemblik organiseren van collectieve 
communicatie over Medemblikse topsport en actieve 
maximalisatie van de positieve effecten van topsport 

Aanstellen van lokale (ex)topsporters als topsportambassadeurs met het oog op 
voorbeeld- en rolmodelfunctie 

Resultaat Maatregel

Medemblikse topsporters die gebruik maken van spe-
cifieke faciliteiten van de gemeente Medemblik zetten 
zich in tbv sportstimulering 

Contracten afsluiten met Medemblikse topsporters over 
inzet voorbeeld- en rolmodelfunctie ten behoeve van 
sportstimulering

Een organisatiestructuur voor slagvaardige uitvoering topsportbeleid  

Resultaat Maatregel

Eén organisatie (loket) voor ondersteuning Medemblikse 
topsport

Oprichting van TEAM Medemblik, een uitvoerings-
organisatie die zich richt op Topsport & Evenementen, 
Acquisitie & Marketing 

4.3  Samenvatting beoogde resultaten  
en maatregelen
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4.4  Samenvatting focusonderdelen,  
criteria en voorzieningen

Onderstaande tabellen tonen voor alle focusonderdelen de relevante selectiecriteria,  

de topsportorganisaties en topsporters die vallen binnen de kaders van het topsportbeleid en de 

voorzieningen waar zij recht op hebben. 

Focusverenigingen

Criteria

• Gevestigd in gemeente Medemblik

• Door NOC*NSF erkende tak van sport

•  Minimaal 1 team structureel uitkomend in de hoogste nationale seniorencompetitie, of - bij  

individuele sporten - meerdere deelnemers (>3) aan het NK (senioren)

•  Opererend obv meerjarenbeleidsplan met aandacht voor topsport, talentontwikkeling, evenementen  

en maatschappelijke betrokkenheid*

 

Focusverenigingen periode 2017-2020:

• Westfriesland SEW

• Radboud Inline-Skating

• Budoschool Takken Shi-Sen-Do

Voorzieningen:

• Topsportfonds

• Ondersteuning TEAM Medemblik

Focusaccommodaties 

Criteria

• Gevestigd in Medemblik

• Geschikt voor trainingen of wedstrijden op minimaal nationaal topniveau

• Geschikt voor organisatie van topsportevenementen

• Structurele thuisbasis voor Medemblikse topsportorganisaties en topsporters

Daarnaast kunnen tijdelijke accommodaties voor topsportevenememten tijdelijk de status van topsportaccommodatie 

verkrijgen (aanvraag beoordeeld door gemeente 

‘Topsport draagt 
bij aan maatschappelijke 

samenhang in 
Medemblik’
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Focusaccommodaties periode 2017-2020:

• Westfrieslandhal

• RCM • Skeeleraccommodatie Radboud Inline-Skating (Wervershoof & Medemblik)

• Tijdelijke accommodaties: op aanvraag

* Indien genoemde focusverenigingen nog niet over een dergelijk meerjarenbeleidsplan beschikken worden zij geacht dit in 2017 op te stellen.

Voorzieningen:

• Accomodatiefonds

Focusevenementen

Criteria

•  Georganiseerd in Medemblik • Door NOC*NSF erkende sport • Bovenregionale uitstraling (bij uitzondering  

kan bovenlokale uitstraling volstaan) • Deel van deelnemers (teams of atleten) behoort minimaal tot nationale top 

(senioren), of internationale top (junioren) • Actieve benadering van lokale bevolking 

•  Voldoet aan 2 van de volgende criteria: a) ruime publieke belangstelling b) (landelijke) mediabelangstelling,  

c) link met lokale breedtesport, d) actieve bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen

 

Daarnaast kunnen andersoortige* of kleinere, beginnende sportevenementen met potentie en ambitie om uit te 

groeien tot een (inter)nationaal topevenement in aanmerking komen voor een tijdelijke status van focusevenement 

(aanvragen met meerjarenplan, beoordeling door gemeente) 
 

* Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om innovatieve sportevenementen of zeilevenementen in niet-Olympische klassen.

Focusevenementen periode 2017-2020:

• Toekening obv subsidieaanvraag

Voorzieningen:

• Evenementenfonds • Ondersteuning TEAM Medemblik

Focussporters 

Criteria

• Woonachtig in Medemblik • In bezit van officiële topsport- of talentstatus (A, B, HP, IT, NT of Belofte)*

Focussporters periode 2017-2020:

•  Alle Medemblikse topsporters en toptalenten met een topsport- of talentstatus zoals geregistreerd bij Olympisch 

Netwerk Noord-Holland (dynamisch bestand)

Voorzieningen:

• Topsportfonds

‘De gemeente gelooft  
in de inspirerende en verbindende 

krachtvan (top)sport’
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Financiën

Evenementenfonds  € 75.000 

Topsportfonds  € 10.000 

Kennisdeling lokale topsportorganisaties  € 2.250 

Combinatiefunctionaris  € 25.000 

Accommodatiefonds  € 10.000 

Communicatie  € 15.000 

Bureaukosten  € 10.000 

Overige kosten  € 2.750 

Totaal  € 150.000 

Financiën

Meer aansprekende bovenlokale topsportevenementen  € 75.000 

Ondersteuning van topsportverenigingen, topsporters en toptalenten  € 37.250 

Vaststellen van Medemblikse focussporten, -evenementen en -accommodaties  € -  

Optimalisatie lokale topsportaccommodaties en -voorzieningen  € 10.000 

Meer betrokkenheid lokale bevolking en bedrijfsleven bij Medemblikse topsport  € 15.000 

Aanstellen van lokale topsporters als topsportambassadeurs met het oog op voorbeeld- en 

rolmodelfunctie

 € -  

Een organisatiestructuur voor slagvaardige uitvoering topsportbeleid  € 10.000 

Overig kosten  € 2.750 

Totaal  € 150.000 

5.  Financiën
Het gepresenteerde topsportbeleid gaat gepaard met een jaarlijks budget van naar verwachting € 150.000.  

Onderstaande tabel bevat een overzicht van alle kostenposten.

Het budget kan ook worden opgesplitst naar de 7 doelstellingen van het gemeentelijk topsportbeleid.

‘Sport is niet 
alleen mooi om te 

doen, maar ook 
prachtig om 

naar te kijken’
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Bijlage 1. Gesprekspartners
De heer V. Baten  Westfriesland-SEW

De heer F. Berlijn  STG Koggenland

De heer J. Borsboom KZ & RV Hollandia

Mevrouw C. Botterweg International Sailing Center Medemblik

De heer J. Brakeboer Stavoren – Medemblik zwemmarathon

De heer T. Companjen Olympisch Netwerk Noord-Holland

De heer R. Franken  Watersportverbond

De heer H. Huibers  Westfriesland-SEW

De heer M. Jeninga Tabor College

Mevrouw K. Schipper Radboud Inline-skating

De heer P. Schipper Radboud Inline-skating

De heer V. Schot  Sportjournalist Noordhollands Dagblad

De heer R. Takken  Budoschool Takken Shi-Sen-Do

De heer C. Wobben Freelance sportverslaggever/-journalist

‘Medemblik  
beschikt 
over een 

prachtig palet  
aan topsport’
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Bijlage 2. Van talent tot topsporter
Topsporter word je niet van de ene op de andere dag. Aan de doorbraak van een topsporter zijn altijd vele jaren 

van intensieve training vooraf gegaan. De ‘opleiding’ tot topsporter’ duurt in de regel vijf tot acht jaar. Een veel 

gebruikte richtlijn is dat een talent gemiddeld minimaal 10.000 trainingsuren moet maken om überhaupt kans 

te maken topsporter te worden. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met verschillende 

sporten in aanraking komen, zodat ze ontdekken welke sporten er allemaal zijn, wat ze leuk vinden en waar ze 

goed in zijn. Vervolgens is het van belang dat talenten worden opgemerkt en de kans krijgen zich verder te ont-

wikkelen. In de ontwikkeling van topsporters kunnen drie leeftijdgebonden fasen worden onderscheiden:

Fase 1: Talent ontdekken (<12 jaar, basisschool)

In deze fase is een belangrijke rol weggelegd voor de basisschool en de sport-vereniging. De basisschool is een plaats 

waar alle kinderen leren bewegen en sporten, waar ze kennismaken met veel verschillende sport- en spelvormen. Een 

goede kwaliteit van bewegingsonderwijs is daarbij van wezenlijk belang. Sport-verenigingen spelen een rol bij de ken-

nismaking met sport, de ontwikkeling van spelinzicht en het scouten van een bijzonder sporttalent. De invulling van dit 

alles is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het kader, dat vaak uit vrijwilligers bestaat.

Fase 2: Talent herkennen en ontwikkelen (12-18 jaar, voortgezet onderwijs)

De sportvereniging speelt ook in deze fase een belangrijke rol. Het ontwikkelen van individuele talenten vereist vele 

trainingsuren en deskundige begeleiding. Soms is het voor de ontwikkeling van een talent beter om de overstap te 

maken naar een andere vereniging waar het wedstrijd- en trainingsniveau hoger ligt. 

Talentvolle kinderen kunnen na de basisschool kiezen voor een onderwijsinstelling waar sport en studie goed op 

elkaar zijn afgestemd. Veel scholen bieden inmiddels extra faciliteiten en aangepaste lesprogramma’s. Kinderen met 

een bijzonder sport-talent kunnen kiezen voor een aangepast onderwijsprogramma waarin extra kan worden getraind. 

Dat kan bij Regionale Training Centra (RTC’s), waar diverse sport-bonden samen met onderwijsinstellingen hun topta-

lenten optimale faciliteiten en begeleiding bieden. Het initiatief voor een RTC ligt bij de sportbonden. Niet alle sporten 

beschikken over RTC’s. NOC*NSF ondersteunt talenten, zowel valide als minder-valide, via haar netwerk van Olympi-

sche steunpunten.

Fase 3: Topsporter worden (>18 jaar)

 Talentvolle sporters kunnen na de middelbare school (of eerder) doorstromen naar een Centrum voor Topsport en 

Onderwijs (CTO), een Nationaal Training Centrum (NTC), een topsportvereniging en/of een nationaal team. CTO’s en 

NTC’s zijn landelijke centra waar topsporters en toptalenten op één locatie samen kunnen trainen, studeren en wonen. 

In een CTO zijn meerdere sporten gehuisvest. NTC’s zijn sportspecifiek. In het MBO, HBO en WO bieden veel opleidin-

gen aangepaste programma’s voor talenten en topsporters.

Bijlage 3. Topsport- en talentstatussen 
Topsporters en talenten kunnen op basis van hun prestaties of potenties een status toegewezen krijgen.  

Toewijzing van de topsportstatus vindt plaats door NOC*NSF, in overleg met de sportbonden. Daarbij gaat het 

om de A-, B- en HP-status9. Sporters met een dergelijke status hebben recht op een pakket voorzieningen dat 

vanuit NOC*NSF wordt aangeboden.

De toewijzing van de talentstatus vindt plaats door de sportbonden. Daarbij gaat het op de status van Internationaal 

Talent (IT), Nationaal Talent (NT) en Belofte. Sporters met een dergelijke status kunnen gebruik maken van  

voorzieningen die worden aangeboden door hun sportbond.

Statussen toegekend door sportbonden

Naast de A-, B- en HP-status bestaan er ook talentstatussen. Deze worden op basis van talentprofielen door sport-

bonden toegekend aan sporters die voldoen aan de omschreven criteria. Een status kan alleen worden verleend aan 

sporters die uitkomen in erkende topsportprogramma’s en op basis van een vooraf vastgestelde prestatienorm. Over 

het vaststellen van deze prestatienorm hebben de betrokken sportbond en NOC*NSF overleg. Aan de prestatienorm 

moet worden voldaan door deelname aan evenementen waarnaar de betrokken sportbonden de betreffende sporter 

uitzendt. Onderstaande tabel bevat de talentstatussen.

A-status

Uitgangspunt om in aanmerking te komen voor een A-status is een mondiale top-8 prestatie tijdens een WK,  

Olympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat betreft deelnemersveld en geleverde  

competitie gelijk is aan een WK. Daarnaast is een A-status te behalen door kwalificatie voor de Olympische of 

Paralympische Spelen. 

De top-8 prestatienorm kan in overleg tussen de betrokken sportbond en NOC*NSF worden aangescherpt als sprake is 

van een Paralympische topsportdiscipline, of als het deelnemersveld en de geleverde competitie binnen de discipline 

daar aanleiding toe geven. 

B-status

Uitgangspunt om in aanmerking te komen voor een B-status is een mondiale top-16 prestatie tijdens een WK,  

Olympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat betreft deelnemersveld en geleverde  

competitie gelijk is aan een WK. De B-status wordt gezien als een opstap richting de A-status, daardoor kan de  

B-status maximaal 2 jaar aaneengesloten worden behouden. 
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De top-16 prestatienorm kan in overleg tussen de betrokken sportbond en NOC*NSF worden aangescherpt als sprake 

is van een Paralympische topsportdiscipline, of als het deelnemersveld en de geleverde competitie binnen de disci-

pline daar aanleiding toe geven. 

HP-status

Een HP-status wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend. Bijvoorbeeld als een sporter een buitengewoon per-

spectief heeft op een snelle aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief heeft op een positie bij de mon-

diale top-3 tijdens een WK, Olympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat betreft deelne-

mersveld en geleverde competitie gelijk is aan een WK. Dit gebeurt alleen na overleg tussen de betrokken sportbond 

en NOC*NSF. 

Een sporter kan de HP-status maximaal drie jaar aaneengesloten behouden. Daarna kan de HP-status niet opnieuw 

verkregen worden. De HP-status wordt niet verleend aan sporters die een teamsport beoefenen.

9  Vanaf 2017 wordt een vierde topsport-status geïntroduceerd; de Bondsstatus. Sporters in topsportprogramma’s die vanaf 2017 geen finan-
ciering van NOC*NSF krijgen, kunnen vanaf 2017 na het behalen van een mondiale top-16 prestatie aanspraak maken op een Bondsstatus. 
De Bondsstatus wordt door de sportbond toegekend. De Bondsstatus geeft de sporter aanspraak op verschillende voorzieningen die vanuit 
NOC*NSF worden aangeboden.

‘Topsport
gaat over jezelf  

verbeteren’
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Leeftijdsprofiel

Internationaal talent • Senioren -1.
•  Oudste leeftijdsgroep voorafgaand aan de senioren leeftijd met uitloop van 

maximaal drie jaar
• Oudste Nationale Team voorafgaand aan senioren team
•  Leeftijdgroep op basis van certificering of nog vast te stellen volgens  

richtlijnen certificering, i.o.m de bond

Nationaal talent
• Senioren -1 en -2
•  Leeftijdsgrens senioren met aanloop van maximaal 5 jaar en uitloop  

van drie jaar
•  Individuele Sporten: Leeftijden waarin ploegen internationaal  

vertegenwoordigend worden uitgezonden door de sportbond
•  Teamsporten: Leeftijdsgroepen waarin Nationale Junioren Teams Nederland 

vertegenwoordigen
• Leeftijdsgroep op basis van certificering of nog vast te stellen i.o.m. bond

Beloften

• Senioren -2 en -3
•  Leeftijdsgrens senioren-1 (ondergrens) met  

aanloop van maximaal 7 jaar
•  Individuele en teamsporten: Beste vijf per geboortejaar volgens 

talentvolgsysteem
•  (gerelateerd aan aantal beoefenaren van de 

wedstrijdsport)

•  Trainingspartners senioren -1, en -2. Maken onderdeel uit van een trainings-
groep en volgen hetzelfde programma waarin Nationaal en 
Internationaal talent wordt opgeleid.

•  Deze sporters hebben een essentiële rol als sparringpartner op hoog niveau  
of trainingspartner in een team of ploegverband

Prestatieprofiel Programmaprofiel

•   Internationaal, individueel top 16 of team / ploeg 
top 10 van de leeftijdscategorie senioren -1

• Wereldranglijst top 16 senioren -1
•  Seniorenranglijst per sporttak te bepalen 

(indicatie top 100 single events / late specialisatie,  
top 50 multiple events / vroege specialisatie

•  Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren 
opleidingsplan met uitzicht op internationaal top  
8 niveau senioren

• Lid Nationale Selectie of Nationaal Team
•  Programma voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan met uitzicht op top 8 niveau 
senioren

•  Trainingsprogramma meer dan 1,5 uur per dag 
exclusief reistijd.

• Trainingsprogramma meer dan 10 uur per week
•  Trainingsstages en wedstrijden in buitenland 

meer dan 25 dagen per jaar / seizoen.

•  Internationaal, individueel top 16 of team / ploeg 
top 10 van de leeftijdscategorie senioren-1 en 
senioren-2

 • Lid van selectie in voorbereiding op EJK of WJK
•  Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan met uitzicht op internationaal top  
8 niveau senioren

• Lid Nationale Selectie of Nationaal Team
•  Programma voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan met uitzicht op top 8 niveau senioren
•  Trainingsprogramma meer dan 1 uur per dag 

exclusief reistijd.
• Trainingsprogramma meer dan 8 uur per week.
•  Trainingsstages en wedstrijden in buitenland 

meer dan 14 dagen per jaar / seizoen.

• Nationaal top 5 leeftijdsgroep
•  Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan met uitzicht op internationaal top  
8 niveau senioren

• Lid Nationale Selectie of Nationaal Team
•  Programma voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan met uitzicht op top 8 niveau 
senioren

•  Trainingsprogramma meer dan 1 uur per dag 
exclusief reistijd

• Trainingsprogramma meer dan 8 uur per week

• Nationale top van de leeftijdsgroep
•  Prestatieniveau dicht bij de normen uit het 

meerjaren opleidingsplan met uitzicht op 
internationaal top 8 niveau senioren en relevant 
voor het programma 

•  Lid Nationale / regionale Selectie of Nationaal / 
regionaal Team, in een programma onder regie 
van de sportbond

•  Aantal teams, ploegen, programma’s en locaties 
worden vastgesteld op basis van het spreidingsmodel 
van de sportbond

• Trainingsprogramma gelijk aan Internationaal

Statussen toegekend door sportbonden

Naast de A-, B- en HP-status bestaan er ook talentstatussen. Deze worden op basis van talentprofielen door sport-

bonden toegekend aan sporters die voldoen aan de omschreven criteria. Een status kan alleen worden verleend aan 

sporters die uitkomen in erkende topsportprogramma’s en op basis van een vooraf vastgestelde prestatienorm. Over 

het vaststellen van deze prestatienorm hebben de betrokken sportbond en NOC*NSF overleg. Aan de prestatienorm 

moet worden voldaan door deelname aan evenementen waarnaar de betrokken sportbonden de betreffende sporter 

uitzendt. Onderstaande tabel bevat de talentstatussen.
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