Reglement van de Stichting Sport Ondersteunend
Fonds Apeldoorn (SOFA) ten behoeve van
toekomstige olympische
olympische – en para
paralympische
aralympische sporters
uit de gemeente Apeldoorn

Terminologie
Artikel 1
In dit reglement wordt, tenzij nadrukkelijk anders bepaald, aan de navolgende woorden en
termen de volgende betekenis gehecht:
Bestuur

: Dagelijks bestuur van de Sportraad Apeldoorn (VSA)

Werkgroep SOFA

: Leden aangesteld door het dagelijks bestuur van de
Sportraad Apeldoorn (VSA)

Ondersteuning en Aanvraag
Artikel 2
Onder Spelen wordt in dit reglement verstaan Olympische Spelen en Paralympics, zowel zomer–
als winterspelen.
Artikel 3
De sporter moet vanaf het moment van de aanvraag voor ondersteuning tenminste één jaar in de
gemeente Apeldoorn woonachtig zijn en lid zijn van een Apeldoornse sportvereniging.
Artikel 4
Sporters die deel uit maken van een teamsport komen niet in aanmerking voor ondersteuning.
Artikel 5
In bijzondere gevallen kan het bestuur van artikel 2, 3 en 4 afwijken zonder dat dit een precedent
schept. Dit moet denk ik artikel 2, 3 en 4 zijn (afwijken van artikel 1 is niet logisch).
Artikel
Artikel 6
Teams en ploegen komen niet in aanmerking voor ondersteuning.
Artikel 7
De sporter moet de volgende door de NOC*NSF verleende status bezitten: de selectie status of de
IT status (Internationaal talent), dan wel de sporter moet voldaan hebben aan de limiet voor de
EK, WK, EJK en/of WJK.
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Artikel 8
De status die de sporter bezit, wordt aangeleverd door de sportbonden, geaccordeerd door
NOC*NSF.
Het behalen van de limiet voor de WK, EK, WJK en/of de EJK wordt nagevraagd bij de
topsportcoördinator van de betreffende bond of bij de bondscoach. In bijzondere gevallen kan het
bestuur hiervan afwijken zonder precedent schepping.
Artikel 9
De sporter dient persoonlijk de ondersteuning bij de werkgroep SOFA, door middel van een
formulier (zie bijlage), aan te vragen. Het formulier dient volledig ingevuld en vergezeld van een
kostenraming te worden ingediend. In spoedgevallen kan hiervan worden afgeweken.
Artikel
Artikel 10
Alleen kosten die een normale sportbeoefening te boven gaan, komen deels voor vergoeding in
aanmerking. Over de mate van toekenning kan advies gevraagd worden aan de trainer, de
bondscoach of een andere bondsdeskundige. Reiskosten naar en van Regionale Trainingscentra
(RTC) en de hierbij behorende verblijfskosten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.
Een kostenraming dient ingeleverd te worden.
Artikel 11
De ondersteuning zal slechts worden verleend voor zover uitgaande boven wat reeds door de
desbetreffende sportvereniging, sportbond of anderszins wordt vergoed.
Artikel 12
De werkgroep SOFA brengt een advies uit aan het bestuur om ondersteuning te geven als blijkt
dat verdere progressie belemmerd wordt door financiële mogelijkheden.
Zaken die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen zijn:
• kosten van een trainingskamp (bijv. voor RTC);
• kosten voor deelname aan belangrijke nationale en/of internationale wedstrijden;
• materialen die niet tot de normale sportuitrusting behoren;
• reis- en verblijfskosten gemaakt voor en/of tijdens trainingskamp of
nationale/internationale wedstrijden.
Artikel 13
Het bestuur zal binnen 8 weken na indiening een besluit ten aanzien van de aanvraag nemen en
dit de sporter schriftelijk (per e-mail) meedelen. De termijn kan verlengd worden met nog eens 8
weken.
Artikel 14
Indien de aanvraag niet wordt gehonoreerd zal dit de sporter schriftelijk (per e-mail) en met
redenen omkleed worden medegedeeld.
Artikel 15
Binnen drie weken na ontvangst van de afwijzing kan de sporter bij het bestuur, met redenen
omkleed, bezwaar aantekenen. Het bestuur zal binnen drie weken een besluit nemen en dit de
sporter schriftelijk (per e-mail) meedelen. De termijn van drie weken kan worden verlengd met
2 x drie weken.
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Artikel
Artikel 16
Alleen aantoonbare kosten (met bijgevoegde betalingsbewijzen) zullen aan de sporter worden
vergoed conform de toegezegde financiële ondersteuning.
Artikel 17
De ondersteuningsmogelijkheden van de SOFA worden via digitale media (zoals websites,
nieuwsbrieven etc.) bekend gemaakt.

Administratieve zaken.
zaken.
Artikel 18
18
De sporter dient regelmatig, maar tenminste twee keer per jaar, een voortgangsrapportage met
prestatie ontwikkelingen in bij de werkgroep SOFA.
Artikel
Artikel 19
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur naar eer en geweten.

Datum mei 2017
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