NADB PD Financiële tegemoetkomingen 2017.
De NADB Topsport Commissie en het bestuur hebben besloten om ook in 2017 door te gaan met het
financieel ondersteunen van onze PD paren via het Trainingsfonds. Waarom? Wij zien dit als een stimulans
voor de danssporters en een financieel steuntje in de rug. Hiermee hopen wij ook de PD paren te
stimuleren om mee te dansen in de NADB wedstrijden.
Om het een en ander rondom de financiële ondersteuning eenvoudiger te maken, heeft het bestuur in
overleg met de Topsportcommissie besloten om één vorm van financiële ondersteuning aan de PD paren te
verstrekken. In deze vereenvoudiging gaan we uit van een maximum beschikbaar bedrag per jaar ter
ondersteuning van de PD paren. Hiermee wordt de budgettering voorspelbaar en hebben we geen
verrassingen bij meer deelnemende paren en/of meer uitzendingen. Dit betekent ook dat voor
uitzendingen geen extra financiële ondersteuning wordt verstrekt. PD paren die uitgezonden worden,
kunnen hun uitzending financieren uit de gelden die ze verdienen middels het trainingsfonds. Om de paren,
die voor uitzending in aanmerking komen hierin te compenseren, zijn de te verdienen bedragen voor de
eerste- en tweede plaats verhoogd.
De regels betreffende financiële ondersteuning zijn als volgt:
-

-

-

-

Vergoeding wordt verstrekt indien een minimaal aantal wedstrijden (de helft + 1) is gedanst in het
desbetreffende wedstrijdseizoen. Dit betreft de NADB wedstrijden welke op de NADB
wedstrijdkalender van dat jaar staan vermeld.
De wedstrijdkalender wordt in beginsel op 1 mei voorafgaand aan het lopende dansseizoen
gepubliceerd. Nieuwe wedstrijden kunnen nog tot 3 maanden voor de datum van de wedstrijd
worden toegevoegd. Wedstrijden buiten deze termijn tellen niet mee voor de vaststelling van het
aantal wedstrijden waaraan moet worden voldaan. Ze tellen wel mee voor de paren om aan het
benodigde aantal te komen.
Bij oneven aantal wedstrijden wordt het aantal als volgt afgerond:
Geen uitkering bij 1 en 2 wedstrijden.
3 op de kalender
deelname aan minimaal 2 geeft recht op uitkering
4 op de kalender
deelname aan minimaal 3 geeft recht op uitkering
5 op de kalender
deelname aan minimaal 3 geeft recht op uitkering
6 op de kalender
deelname aan minimaal 4 geeft recht op uitkering
7 op de kalender
deelname aan minimaal 4 geeft recht op uitkering
8 op de kalender
deelname aan minimaal 5 geeft recht op uitkering
9 op de kalender
deelname aan minimaal 5 geeft recht op uitkering etc. etc.
Met deelname aan de wedstrijden kan geld verdiend worden afhankelijk van het behaalde
resultaat.
Deelname aan het NK levert geen vergoeding op.
Deelname aan het NK telt wel mee in het aantal deelgenomen wedstrijden.
De beloning per wedstrijd is afhankelijk van het resultaat en bedraagt:
1e plaats € 175,00
2e plaats € 125,00
3e plaats € 100,00
4 t/m 6: € 50,00.
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-

-

Aan het einde van het kalenderjaar, na de laatste PD wedstrijd van dat jaar, kunnen de dansparen
het declaratieformulier opsturen aan de topsportcoördinator van de NADB Hannie van der Geest
hannie.van.der.geest@nadb.eu
Paren dienen zelf hun declaratie in te dienen, uiterlijk 2 weken na afsluiting van de periode.
Het uitgekeerde geld moet besteed worden t.b.v. de danssport, bijvoorbeeld aan financiering
uitzendingen, deelname trainingskampen, privé lessen, etc.
Paren dienen hiervoor bij de declaratie een overzicht aan te leveren bij de topsportcoördinator.
Paren die in aanmerking komen voor uitbetaling dienen geregistreerd te staan bij de NADB PD.
Het trainingsfonds is beschikbaar t.b.v. PD Standaard, PD Latin, PD 10-dans, PD Showdance
Standaard en PD Showdance Latin.
Op basis van het beschikbare budget van de NADB wordt door het bestuur elke jaar een maximum
totaal bedrag vastgesteld t.b.v. van het trainingsfonds.
Daarnaast wordt er door het bestuur een maximum individueel bedrag vastgesteld dat maximaal
door één PD paar verdiend kan worden.
Indien de paren samen op papier meer geld verdienen dan het maximum totaal bedrag, wordt het
maximum totaal bedrag uitgekeerd naar rato met in achtneming van het maximum individueel
bedrag.
Voorbeeld:
o 3 paren hebben bedrag € 3200 bij elkaar gedanst (paar 1: € 1600, paar 2: € 1000, paar 3: €
600).
 Bijvoorbeeld in het geval dat het maximum totaal bedrag is vastgesteld op €3000
en het maximum individueel bedrag is vastgesteld op €1200 worden de volgende
bedragen uitgekeerd:
paar 1: € 3000 * (1600/3200) = € 1500, uit te keren: € 1200
paar 2: € 3000 * (1000/3200) = € 937.50 uit te keren: € 937.50
paar 3: € 3000 * (600/3200) =€ 562.50 uit te keren: € 562.50

Voor het jaar 2017 is het maximum totaal bedrag voor het trainingsfonds vastgesteld op € 3000,- en is het
maximum individueel bedrag vastgesteld op € 1250.
Namens het bestuur,
Ger Cloudt, bestuurslid Top- en Wedstrijdsport
Namens de Topsport Commissie
Hannie van der Geest, Topsportcoördinator
25 februari 2017
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