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PREMIE MODEL VOOR NIET-GESUBSIDIEERDE TOPSPORT VSB SEIZOEN 2022-2023
Het nieuwe topsportactieplan van Sport Vlaanderen is gericht op topresultaten op mondiaal niveau. Om dit te
bereiken wordt de focus op korte termijn gelegd op prioritaire prestatieprogramma’s, maar is er ook een
(middel)lange termijn focus op structurele/duurzame ontwikkelingsprogramma’s en een lange termijn focus
op structurele/duurzame talentdetectieprogramma’s. Bovenvermelde topsportprogramma’s kunnen slechts
door Sport Vlaanderen en/of het BOIC worden ondersteund indien ze bijdragen aan het realiseren van de
doelstelling van de topsportwerking van de VSB, met name het behalen van mondiale medailles en finales
(top-8) en Europese medailles in Olympische disciplines.
Aangezien slechts een heel klein deel van de competitieve schermers aanspraak kan maken op subsidies
binnen de door Sport Vlaanderen gesubsidieerde topsportwerking, heeft de VSB een model voor nietgesubsidieerde topsport uitgewerkt. Dit model staat naast de door Sport Vlaanderen geboden ondersteuning.
De doelgroep zijn niet-gesubsidieerde competitiesporters, maar het model kadert wel binnen de
bovenstaande doelstelling van de topsportwerking van de VSB. Er wordt een jaarlijks budget voor topsport
voor de niet-gesubsidieerde sporters voorzien dat gebonden is aan de volgende principes:
-

Het budget wordt jaarlijks vastgelegd en wordt op het einde van het seizoen, geheel of gedeeltelijk,
uitgekeerd onder de vorm van premies (individuele ondersteuning voor de sporter).

-

De uitkering van deze premies zullen afhankelijk zijn van het al dan niet voldoen aan de voorwaarden
die jaarlijks door de Vlaamse topsportcommissie zullen worden vastgelegd.

-

De uitbetaling van deze premies is gebonden aan een dubbel maximum:
o Het maximale jaarbudget.
o Het jaarlijkse maximumbedrag per persoon.

-

Dit premiesysteem is uitgewerkt voor een A-niveau en een B-niveau.

-

Voor de premie op B-niveau dient te worden ingeschreven bij aanvang van het tweede deel van het
seizoen (Januari), voor de premie op A-niveau niet. Indien iemand die is ingeschreven voor de premie
op B-niveau in aanmerking komt voor een premie op A-niveau, dan vervalt de premie op B-niveau. Er
is geen cumul mogelijk tussen de beide niveaus in eenzelfde seizoen.
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Eventuele ondersteuning van de staf is geen recht en wordt case per case besproken op de
topsportcommissie. Eventuele ondersteuning van de staf valt buiten de premie en heeft geen invloed op de
premie.
Maximale jaarbudget

Maximumbedrag per persoon

Niveau

SEIZOEN 2022-2023

SEIZOEN 2022-2023

A

€

7.500

€

2.500

B

€

2.500

€

200

A-niveau:
-

De voorwaarde om in aanmerking te komen voor een premie binnen A-niveau is een selectie voor de
EK of de WK (Uitgezonderd EK -23). De competitie waaraan wordt deelgenomen heeft een bepaald
wegingscoëfficiënt.:
o Cadetten EK/WK: wegingscoëfficiënt 1.
o Junioren EK/WK: wegingscoëfficiënt 2.
o Senioren EK: wegingscoëfficiënt 3.
o Senioren WK: wegingscoëfficiënt 4.

-

De niet-gesubsidieerde deelnemers staan in eerste instantie zelf in voor de kost van hun deelname
aan de EK/WK (ontvangst factuur na de competitie). Op het einde van het seizoen wordt het totaal ‘n’
berekend op basis van de som van het aantal niet-gesubsidieerde deelnemers per competitie,
vermenigvuldigd met de wegingscoëfficiënt van de competitie. De basispremie per persoon wordt
berekend door het maximale jaarbudget te delen door ‘n’. NB in seizoen 2022-2023 worden EK/WK
deelnemers die op “wild Card” basis zijn geselecteerd niet in rekening genomen in deze context.

-

Uitkering premie op het einde van het seizoen*:
o Niet-gesubsidieerde deelnemers aan cadetten EK/WK krijgen de basispremie.
o Niet-gesubsidieerde deelnemers aan junioren EK/WK krijgen de basispremie maal 2.
o Niet-gesubsidieerde deelnemers aan senioren EK krijgen de basispremie maal 3.
o Niet-gesubsidieerde deelnemers aan senioren WK krijgen de basispremie maal 4.
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*Bij deelname aan meerdere competities door eenzelfde niet-gesubsidieerde sporter kunnen premies
gecumuleerd worden, waarbij het maximumbedrag per persoon per seizoen in geen geval overschreden kan
worden.
-

Fictief voorbeeldberekening premie op A-niveau:

Competitie

Wegingscoëfficiënt

Fictief aantal

Weging maal aantal

deelnemers

deelnemers

Cadetten EK/WK

1

3

3

Junioren EK/WK

2

3

6

Senioren EK

3

3

9

Senioren WK

4

3

12

30 ‘n’

€ (7.500/30) = 250 basisbedrag pp

Totaal (premie per

Premie op einde seizoen

Cadetten EK/WK

Wegingscoëfficiënt

Premie per

deelnemer maal

deelnemer

aantal deelnemers)

1 €

250 €

750
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Junioren EK/WK

2 €

500 €

1.500

Senioren EK

3 €

750 €

2.250

Senioren WK

4 €

1.000 €

3.000

€

7.500 jaarbudget

B-niveau:
-

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een premie binnen B-niveau zijn:
o Behoren tot de categorie U17 internationaal en jonger
o Inschrijven voor de premie bij aanvang van het tweede deel seizoen (ten laatste 1 December
2022 bij de TDT: Wojtek.vanbarneveld@vlaamseschermbond.be .
o Doorgeven van de wedstrijdplanning 2022-2023 (vanaf September 2022) bij aanvang van het
tweede deel van het seizoen (ten laatste 1 December 2022 bij de TDT
Wojtek.vanbarneveld@vlaamseschermbond.be
o Deelname aan minimaal 1 gezamenlijke VSB-contactmoment. (Zomer/Elite Stage etc.)
o Deelname aan minimaal 3 nationale toernooien U17, waaronder BK.
o Deelname aan 2 buitenlandse toernooien die selectief zijn voor EK/WK U17.

-

De niet-gesubsidieerde deelnemers staan zelf in voor de kost van deelname aan wedstrijden. Op het
einde van het seizoen wordt nagegaan of aan de voorwaarden voor de premie te krijgen voldaan is.
De premie per persoon wordt berekend door het maximale jaarbudget te delen door het aantal
rechthebbenden op de premie, waarbij het maximumbedrag per persoon per seizoen in geen geval
overschreden kan worden. De premie wordt uitgekeerd op het einde van het seizoen.

-

Fictief voorbeeldberekening premie op B-niveau: 25 schermers voldoen aan de voorwaarden voor de
premie, op het einde van het seizoen wordt er € 100 per schermer uitgekeerd (2500/25).
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