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O NDER S TEU NI NGS PLA N S TI CHTI NG S PO NS O R I NG U .S .R . “TR I TO N”

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 verenigingsbreed als voor de
individuele roeier. Het ondersteuningsplan is het middel waarmee zij de individuele roeier financieel ondersteunen. In het
seizoen 2017-2018 is de invulling van het ondersteuningsplan herzien. In dit document zijn de nieuwe afspraken te vinden.
Doel van het ondersteuningsplan
Het doel van het ondersteuningsplan is het financieel ondersteunen van getalenteerde roeiers van Triton in de kosten die zij
maken voor de toproeisport. Om de stappen te kunnen zetten die nodig zijn om aansluiting te vinden met de nationale
selecties, maken zij vaak hoge kosten bovenop de reguliere uitgaven aan het wedstrijdroeien. Middels het
ondersteuningsplan pogen we hen financieel te ondersteunen in deze extra kosten zoals extra trainingskampen en
wedstrijden in het buitenland.
Selectiecriteria
Alle roeiers uit het Triton Talent Team, hierna te noemen TTT, die hebben voldaan aan de hierna genoemde
inspanningsverplichtingen, kunnen aanspraak maken op een vergoeding door de Sponsorstichting. De samenstelling van
deze groep wordt tweemaal per jaar, in september en rond februari, in samenspraak bepaald door de profcoach en de
wedstrijdroei adviescommissie. De beoordeling wordt onder andere gebaseerd op roeitijden, eerdere roeiprestaties en
ergometertijden.
Inspanningsverplichting
Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding van de Sponsorstichting dient de roeier aan de volgende
inspanningsverplichtingen te voldoen:
volledig afleggen van profieltesten op de ergometer;
-

deelname aan het NK Klein;

-

voor lichte roeiers voldoen aan gewichtseisen op profieltesten en NK Klein;

-

nakomen van afspraken met zowel hoofd- als ploegcoaches; en

-

blijven voldoen aan niveau dat redelijkerwijs verwacht kan worden van roeiers in het TTT, inclusief de
redelijkerwijs te verwachten progressie.

Voor alle inspanningsverplichtingen geldt dat hiervan kan worden afgeweken in overleg met de hoofdcoach in geval van
een goede reden (bijvoorbeeld medisch).
Na het einde van het nationale roeiseizoen zal beoordeeld worden door de profcoaches en de wedstrijdroei adviescommissie
of aan de inspanningsverplichting is voldaan en daarmee of declaraties van de roeier gehonoreerd zullen worden door de
Sponsorstichting. Roeiers die gedurende het seizoen een A-status van de KNRB toegewezen krijgen, kunnen voor kosten die
gemaakt worden na het moment van ingang van de A-status geen aanspraak maken op vergoeding.
Bedragen
Alle roeiers die binnen het TTT vallen, kunnen jaarlijks €250,- aan kosten declareren. Daarnaast is er in totaal €1000,- te
declareren voor eigen bijdrage aan een uitzending, met een maximum van €330,- per persoon. Indien noodzakelijk in het
geval van een grotere of kleinere groep roeiers in het TTT dan gemiddeld kan de verdeling worden aangepast. Deze
beslissing ligt bij de wedstrijdroei adviescommissie en de hoofdcoach.
Uitgaven
Voor kosten die een roeier uit het TTT maakt, die reguliere wedstrijdroeiers niet maken kan een aanvraag worden
ingediend. Hieronder vallen onder andere:
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Kosten voor extra trainingskampen (waar niet de gehele wedstrijdsectie van Triton heen gaat, zoals Sevilla), zoals
boottransport en vervoer.

-

Kosten voor buitenlandse wedstrijden, zoals transport-, vervoers- en verblijfskosten.

-

Vervoerskosten naar trainingen op een externe locatie (m.u.v. Vianen).

-

Eigen bijdrage voor een uitzending.

Voorbeelden van kosten die niet gedeclareerd kunnen worden:
Fysiotherapie
-

Kleding, voeding, apparatuur

-

Overnachtingen voor ploeggenoten of coaches

-

Contributie van Triton

Indienen van declaraties
Declaraties kunnen worden ingediend middels het hiervoor opgestelde declaratieformulier, dat te vinden is op de website
en een (kopie van) de originele bon.
Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de Sponsorstichting door te mailen naar sposti@usrtriton.nl.
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