Faciliteiten en kosten
Topzeilacademie
Deelnamekosten per sporter (gem.)

Faciliteiten per sporter
€ 1.800 (=150 p/m)

Eigen bijdrage Topzeilacademie
Deelname wintertrainingsstages
Palma de Mallorca (per stage)
Vliegkosten
Accommodatie
Transport

€ 75
€ 35
€ 100
€ 400

(gem. kosten ticket)
p/d half board (max.)
(eenmalige retour)
(gemiddeld per stage)

Begeleiding
Talentcoach
Strength & Conditioning trainer
Fysiotherapeut
Andere experts
Management
Logistiek
Wintertrainingsstage Tijdens deze trainingen en evenmenten (behalve EC) centrale
World Cup organisatie logistiek (transport/ accommodatie). Inschrijven en
reizen altijd op eigen initiatief.
E(J)K/ W(J)K
Intercontinentaal

Vanaf de IT-status worden tijdens de winterstages vluchten (zelf boeken), transport en
accommodatie vergoed.
Deelname int. Evenementen (gem. kosten)
Europacup
World Cup
E(J)K/ W(J)K
Intercontinentaal
Transport

€ 400 (eigen gelegenheid)
€ 500
€ 600
€ 750 (eigen bijdrage)
€ 100 (per retour per evenement)

Vanaf de IT-status worden er geen transportkosten meer in rekening gebracht. Inschrijven,
reis- en verblijf is altijd wel eerste prioriteit van de sporter. Tenzij de coach dit al centraal
heeft gecoordineerd met het logistieke management.

Materiaal
Gem. inbreng eigen materiaal
Wonen
Huur kamer Huis voor de Topsporter
Zelfstandig wonen
Ziektekostenverzekering
Deltalloyd Topsportpolis

€ 1.500 (p/j afhankelijk programma)

200-450
350-500

p/m
p/m

€ 89,59 p/m

Via Delta lloyd is er de Topsportpolis beschikbaar een ziektekostenverzekering met
uitgebreid aanvullend pakket welke gebruikt wordt voor de inzet van fysietherapie,
voedingsexpertise etc. Alle zaken die binnen dit pakket vergoed worden, worden niet door
het Watersportverbond vergoed. De kosten van de aanvullende verzekering, € 32,74 p/m,
worden achteraf terug betaald.

Medische Keuring
Jaarlijkse uitgebreid sportmedisch onderzoek bij
€ 285 p/j
het MC Haaglanden
Deels vergoed door zorgverzekering, rest door Den Haag fonds

100-175 dagen
4x per week
1x per week (blessures via verzekering)
Op afroep (via verzekering en/ of Watersportverbond)
Hoofdcoach + Management voor advies en ondersteuning

Grants
Europacup
€ 500 (Gold grant)
World Cup
€ 1.250 (Gold grant)
E(J)K/ W(J)K
€ 1.250 (Gold grant)
Intercontinentaal
€ 2.500 (Gold grant)
Gedurende het seizoen zijn er Gold, Silver en Bronze Grants te verdienen die liggen tussen de €
150 en € 2500. Afhankelijk van het programma en de juiste keuzes en prestaties kun je per
evenement een deel van de kosten tot een bonus bovenop de kosten terug verdienen. Zie voor
details het Grant document.
Materiaal
Alle sporters die toegelaten zijn tot de Topzeilacademie en het volledige programma draaien
ontvangen van het Watersportverbond trainingsmateriaal (complete set van board/ boot +
masten en zeilen). Vanaf het behalen van de IT-status ontvangen sporters een wedstrijdset + in
overleg extra zeilen en materialen om de set gedurende het seizoen in wedstrijdconditie te
houden.
Wonen
Het Watersportverbond bemiddelt bij het vinden van woonruimte in Scheveningen en rekent de
kortingen door aan de sporters.
Voeding
Gedurende het hele seizoen wordt er tijdens weken met watertrainingen 2x per week gezorgd
voor diners binnen het NTC Zeilen.
Kleding
Sporters toegelaten tot de Topzeilacademie ontvangen een pakket walkleding met
sponsoruitingen die zij verplicht zijn te dragen gedurende het programma.
Den Haag fonds
Voor alle NTC sporters (met status) is er na een intake bij Den Haag Topsport een sportfonds
beschikbaar van € 500 p/p. Dit fonds is voor meerdere sportgerelateerde zaken inzetbaar maar
voor zeilers/ surfers specifiek bestemd voor inzet van (medische) specialisten die niet direct door
het Watersportverbond vergoed worden.

