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WERKWIJZE STAPPENPLAN STICHTING SPONSORING U.S.R. “TRITON”  
 
De Stichting Sponsoring U.S.R. “Triton”, hierna te noemen Sponsorstichting, beheert de sponsorinkomsten van 
de U.S.R. Triton. Deze inkomsten worden gebruikt om het toproeien bij Triton te bevorderen, zowel verenigings-
breed als voor de individuele roeier. De sponsorstichting is opgericht om deze sponsorinkomsten gericht uit te 
geven. Continuïteit is hierbij zeer belangrijk. Dit wordt gewaarborgd door (oud-)leden van Triton die meerdere 
jaren zitting nemen als bestuurslid van de Sponsorstichting. Meer informatie over de sponsorstichting kunt u 
vinden in het beleidsplan van de Sponsorstichting.  
Het Stappenplan is een van de manieren waarop de sponsorstichting de individuele roeier van Triton onder-
steund. In dit document is te vinden wat het stappenplan precies inhoud en hoe het werkt.  
 
Doel van het stappenplan 
Het doel van het stappenplan van de sponsorstichting is het ondersteunen van getalenteerde roeiers van Triton. Er 
wordt beoogd dat dit zorgt voor een grote groep getalenteerde ouderejaars roeiers waarvan de toptalenten doorstro-
men naar de nationale selecties. 
NB: Dit geldt voor leden van Triton die volledige contributie betalen en gedurende het gehele seizoen alleen uitko-
men voor Triton (starten in naam van en zichtbaar zijn als Triton).  
 
Welke ondersteuning krijgen roeiers via het stappenplan? 
De sponsorstichting biedt roeiers die binnen de stappen vallen de mogelijkheid kosten te declareren die zij specifiek 
voor de toproeisport maken. Verderop staat aangegeven welke kosten hier wel/niet onder vallen. Er zijn drie stappen 
waar een roeier zichzelf naartoe kan roeien. Roeiers in stap 1 kunnen tot een bedrag van € 700,- declareren, roeiers in 
stap 2 tot een bedrag van € 350,-. Daarnaast is er nog de tussenstap. Roeiers die hiervoor in aanmerking komen, kun-
nen declareren tot een bedrag van €200,-.  
 
Wat zijn de selectiecriteria voor de stappen van het sponsorcollege? 
Stap1 Indien een roeier een wordt uitgezonden door de roeibond naar de Olympische Spelen, WK, EK, senior-B 
WK, FISU WK of Worldcup Luzern en niet financieel gesteund worden door NOC*NSF via een A-status, zit deze 
roeier in het daarop volgende seizoen in Stap 1. Deze stap geldt dus nog niet voor het roeiseizoen waarin de uitzen-
ding plaatsvind. In oktober zal door het bestuur van de Sponsorstichting bepaald worden welke roeiers geselecteerd 
worden voor stap 1. Dit geld dan voor het aankomende seizoen.  
 
Stap2  Indien een roeier in maart de KNRB 2K ergotest doet of de Minerva 2K test en de (gewicht gecorrigeerde) uit-
slag daarvan binnen de streefwaarde ligt (zie Selectiecriterium voor Stap2), komt de roeier in het seizoen daarna in 
aanmerking voor Stap2. Indien in maart de stap niet gehaald wordt, kan de roeier ook op de NKIR, in december, op-
nieuw proberen om deze streefwaarde te halen waarna hij/zij alsnog in Stap2 kan komen. Wanneer een roeier niet aan 
een van deze officiële testmomenten kan deelnemen, kan bij uitzondering en in overleg met het bestuur van de Spon-
sorstichting, de test worden afgenomen op de loods onder begeleiding van een bestuurslid van Triton of van de Spon-
sorstichting. Dit bestuurslid zal er dan voor zorgen dat de juiste tijd en het gewicht van de roeier gemeten worden. Na 
de NKIR zal door het bestuur van de Sponsorstichting bepaald worden welke roeiers geselecteerd worden voor Stap2. 
Dit geldt dan voor het aankomende seizoen.  
 
Tussenstap Een roeier komt in een tussenstap in het jaar dat hij/zij wordt uitgezonden, maar op dat moment nog 
niet in Stap1 of Stap2 zit. Op het moment dat de samenstelling van de equipes door de KNRB bekend gemaakt wor-
den, worden roeiers voor de ‘tussenstap’ geselecteerd. 
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Selectiecriterium voor Stap 2 
Voor het berekenen van de gewicht gecorrigeerde ergoscore wordt dezelfde formule gebruikt als door de bondscoach 

talentontwikkeling van de KNRB:  
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waarin tcorr de gecorrigeerde tijd is, t de ‘geroeide’ tijd, b=15, mroeier het gewicht van de roeier, mklasse het standaardge-
wicht van de klasse waartoe de roeier behoort. De grenstijden voor stap 2 zijn gebaseerd op de talent identificatie sco-
res van de KNRB (106% van de KNRB tijden)  en staan in de volgende tabel: 
 

Klasse Standaardgewicht (kg) Grenstijd stap 2 
SA 90 6:09 

LSA 72,5 6:27 
DSA 75 7:08 

LDSA 59 7:20 
SB 90 6:14,5 

LSB 72,5 6:32,8 
DSB 75 7:14,4 

LDSB 59 7:26,6 
 
NB: de leeftijdsgrens geldt voor het seizoen waarin je in Stap2 valt. Een roeister die in het voorjaar van jaar ‘a’ 22 jaar 
oud is moet aan de eis voor > 23 voldoen omdat zij in het seizoen ‘a-b’ in Stap2 zou komen en op dat moment 23 zal 
zijn. Wanneer het aantal roeiers dat aan de richttijden voor Stap2 voldoet zeer groot is, houdt het bestuur van het 
sponsorcollege zich het recht voor om de richttijden voor selectie voor Stap2 aan te scherpen of het stapbedrag aan te 
passen. 
 
Wat als een roeier uit Stap1 of Stap2 stopt met roeien? 
Als een roeier uit Stap1 of Stap2 niet meer voor Triton roeit, maar stopt met roeien of voor een andere vereniging gaat 
roeien, komt die in principe niet meer in aanmerking voor ondersteuning door de sponsorstichting. Hetzelfde geldt 
wanneer een roeier een A-status van NOC*NSF krijgt. Als een roeier een deel van het jaar in een stap zit kan hij een 
evenredig deel van het totaal te declareren bedrag declareren. 
 
Welke kosten kan een roeier uit het stappenplan declareren? 
Iedere declaratie die een roeier indient wordt beoordeeld door het bestuur van de Sponsorstichting. In principe hono-
reert de sponsorstichting declaraties van extra kosten die een individuele  roeier maakt om op hoog niveau te roeien 
of om in een bondsselectie te trainen. Het doel is niet de reguliere kosten te vergoeden die iedere wedstrijdroeier van 
Triton maakt. Ook is het niet de bedoeling om kosten te declareren van coaches of ploeggenoten, coaches kunnen de-
claraties doen bij Oud-Triton, ploeggenoten kunnen een individuele declaratie indienen. 
Voorbeelden van kosten waarvan de declaratie gehonoreerd zal worden 

• Kosten voor éxtra trainingskampen (Trainingskampen waar niet de gehele wedstrijdsectie naartoe gaat, zoals Sevilla). 
• Vervoerskosten van de roeier (treinkaartjes om naar de Bosbaan te gaan voor trainingen) 
• Transportkosten van de boot naar buitenlandse wedstrijden 
• Eigen bijdrage uitzending KNRB 
• Behandeling door fysiotherapeut 
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Voorbeelden van kosten waarvan de declaratie niet gehonoreerd zal worden 
• Contributie van Triton 
• Racefiets 
• Fles champagne ter viering overwinning 
• Transportkosten naar een nationale wedstrijd 
• Sportdrank, vitamines, eiwitpoeder 
• Hotelkamer voor de coach 
• Eten op trainingskamp  

 
Hoe kunnen declaraties ingediend worden? 
Declaraties, met (kopie van) originele bon, kunnen ingediend worden door het invullen van het declaratieformulier 
(te vinden op de site), en die in te dienen bij de CEB. Declaraties worden bij de eerstvolgende vergadering van de 
sponsorstichting besproken en na honorering wordt het bedrag zo snel mogelijk overgemaakt naar de betreffende 
roeier.  
 
 
Contact 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de Sponsorstichting. Dit doet u door te mailen naar 
sposti@usrtriton.nl .  
 
Laatst herzien in oktober 2016  
 
  


