
DEELNAMEOVEREENKOMST RTC WINDSURF FLEVOLAND 

De ondergetekenden: 

1. De windsurfvereniging Almere-Centraal, statutair gevestigd te Almere Haven, 

met haar activiteiten gevestigd  aan,  

Surfstrand Haven 2, 

Gooimeerdijk-West, 

1353 CT ALMERE,  ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder  

 

………………………………………………………………………………………..,  

hierna te noemen “de vereniging”; 

en 

2. De heer/mevr.   ………………………………………………………………………………………………………………....,  

geboren op   ………………………………………, te  ………………………………………………………………….., 

en wonende te   ……………………………………………………………………………………………………………..….., 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar/zijn ouders en/of  

verzorgers de heer/mevrouw ………………………………………………….…………………………………………………….., 

hierna te noemen “de deelnemer”; 

 

in overweging nemende dat: 

Het  RTC zich ten doel stelt: 

- in Almere invulling te geven aan de ontwikkeling van de middelste laag van de sportpiramide van de 

windsurfsport:  de fase van talentontwikkeling.  

- jaarlijks 8-10 talentvolle sporters uit de provincie Flevoland en 2-5 talentvolle sporters uit de omliggende 

gemeentes in de mogelijkheid te stellen hun talent verder te ontwikkelen en te excelleren in de sport waar hun 

passie en talent ligt.  

- om met eerste prioriteit windsurfers te trainen die varen in klassen die onderdeel zijn van het Watersport 

Verbond Talentplan.  

- om regionale enthousiaste (aankomende) talenten en hun ouders te begeleiden in hun individuele 

(top)sportambitie door het organiseren van persoonlijke begeleiding en het verschaffen van informatie daartoe. 

- als uithangbord voor de verdere ontwikkeling van de watersport in Flevoland te fungeren.  

- bij te dragen aan de promotie van de provincie Flevoland en gemeente Almere.  

 

Het RTC een aantal toelatingscriteria kent: 

 

A. Prestatielimiet 

Als uitgangspunt voor deelname aan het RTC programma komt iedereen met een NOC*NSF Belofte status in de 

discipline Windsurfen in principe in aanmerking. Het Bestuur van de vereniging kan bovendien bij het (nog) 

ontbreken van deze vereiste prestatielimiet aanwijsplekken toewijzen aan deelnemers waarvan verwacht wordt dat 

zij binnen 12 maanden (alsnog) de prestatielimiet voor de voornoemde Belofte status zullen kunnen behalen.  

B. Motivatie en beschikbaarheid 

De (beoogde) deelnemer dient naast het behalen van een prestatielimiet: 

• over voldoende motivatie te beschikken om aan de intensieve trainingen deel te nemen. Hierbij geldt het 

uitgangspunt dat de deelname aan het RTC wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. 

• een bijdrage te leveren aan de effectiviteit van de gezamenlijke trainingen  

• beschikbaar te zijn voor de trainingen op de door de vereniging vastgestelde dagen en tijdstippen. Ofschoon de 

aan het RTC gelieerde partijen behulpzaam kunnen zijn bij maken van afspraken met de school van de deelnemer, 

is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de afspraken met zijn/haar school. 



C. Lidmaatschap Almere-Centraal 

Elke deelnemer van het RTC dient lid te zijn van windsurfvereniging Almere-Centraal. Indien een beoogde deelnemer 

lid is van een andere bij het Watersportverbond (KNWV) aangesloten windsurfvereniging, beslist het Bestuur van de 

vereniging. 

 

Het RTC sporttechnisch geleid wordt door een Talentcoach: 

Er wordt door de vereniging  een Talentcoach aangesteld die zorg draagt voor de inhoudelijke invulling van de RTC 

trainingen. Deze trainer moet bekend zijn bij het KNWV en bekend zijn met de richtlijnen. De talentcoach draagt zorg 

voor afstemming tussen de RTC trainingen en (landelijke) selectietrainingen. 

 

komen hierbij het volgende overeen: 

Artikel 1 - Deelname en toelatingscriteria 

Deelnemer geeft aan deel te willen nemen aan het trainingsprogramma van het RTC. De vereniging heeft vastgesteld 

dat de deelnemer aan de daartoe gestelde toelatingscriteria voldoet op grond waarvan toelating tot het RTC 

programma verleend wordt.  

  

Artikel 2 - Verplichtingen van de deelnemende sporter 

De deelnemer verplicht zich om: 

- zo veel mogelijk de beschikbare RTC trainingen te volgen 

- de aanwijzingen van de RTC trainer(s) op te volgen 

- naar beste kunnen de inzet en motivatie tonen om zich te verbeteren 

- op een positieve wijze bij te dragen aan de effectiviteit van de trainingen 

- op trainingen en evenementen het juiste voorbeeld te geven, met name ook aan jongere sporters 

- indien nog niet in het bezit van de Belofte Status, zo veel mogelijk trachten deel te nemen aan (internationale) 

wedstrijden waar deze status verworven kan worden. 

 

Artikel 3 - Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en voor de maximale duur van 12 maanden, of zoveel 

korter  tot het bereiken van 31 december van het huidige kalenderjaar. De overeenkomst eindigt derhalve van 

rechtswege op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. De overeenkomst treedt direct na ondertekening in 

werking. Uiterlijk twee maanden voor afloop van de overkomst zullen vereniging en deelnemer beide hun intenties 

kenbaar maken of zij opnieuw een deelnameoverkomst wensen te sluiten. 

 

Artikel 4 - Evaluatie 

De progressie, motivatie en deelname aan de trainingen van de deelnemer wordt op regelmatige basis geëvalueerd 

door de Talentcoach en het Bestuur. Ten minste een maal per jaar wordt ook samen met de deelnemer geëvalueerd. 

 

Artikel 5 - Kosten en bijdragen 

Elke deelnemer aan het RTC is verplicht een nog nader te bepalen deelnemersbijdrage af te dragen. Deze bijdrage 

wordt jaarlijks door het Bestuur van de vereniging vastgesteld. De RTC bijdrage staat los van de eventuele 

lidmaatschappen en secundaire trainingen van de NVW, het KNWV en de vereniging. De deelnemersbijdrage dient 

uiterlijk 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst voldaan te worden. 

 

Artikel 6 - Beëindiging van de overeenkomst 

6.1 De overeenkomst is aan gegaan voor bepaalde duur en eindigt van rechtswege op de einddatum. 

6.2 De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang indien de deelnemer zijn RTC bijdrage niet heeft voldaan en 

door de vereniging hiertoe op redelijke wijze in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan zijn/haar verplichten te 

voldoen. 

6.3  De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang indien deelnemer zijn/haar lidmaatschap van de vereniging 

opzegt. 

6.4 De overeenkomst eindigt aan het einde van het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 21 jaar bereikt. 



6.5 De overeenkomst kan tussentijds door de vereniging worden beëindigd indien een deelnemer – zulks ter 

beoordeling van het Bestuur – er voor zorgt dat andere RTC deelnemers gehinderd worden in het bereiken van 

hun sportieve doelstellingen en/of zich gedraagt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van het 

RTC. 

6.5 Bij tussentijdse beëindiging – gelijk door deelnemer of vereniging – zullen reeds betaalde contributies en 

bijdragen niet gerestitueerd worden. De deelnemer is verplicht om alsdan nog openstaande verplichtingen uit 

hoofde van contributies en overeengekomen bijdragen voor het volledige kalenderjaar per direct te voldoen.  

 

6.6   Deze overeenkomst kan door partijen worden beëindigd indien: 

a. De vereniging na ontstentenis, ontslag of vertrek van de aangestelde Talentcoach niet binnen een periode 

van 2 maanden kan voorzien in de aanstelling van een nieuwe gekwalificeerde Talentcoach;  

b. De financiële middelen van de vereniging niet (langer) toereikend zijn voor het realiseren van de doelstelling 

van het RTC en/of het aanhouden van een gekwalificeerde Talentcoach; 

6.7 Indien een beëindiging als bedoeld in Artikel 6 lid 6 plaatsvindt, zal de vereniging naar mogelijkheid en mitsdien 

naar rato trachten de deelnemersbijdrage retourneren. Dit is een intentie en geen bindende afspraak tussen 

partijen.  

6.8 Een beëindiging – gelijk op welke grond of door welke partij – zal nimmer tot enige schadeplicht (kunnen) leiden 

voor de vereniging jegens een deelnemer van het RTC.  

  

Artikel 7 – Overige bepalingen 

7.1 Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om geschillen in goed overleg op te lossen. 

7.2 Partijen verschaffen elkaar de benodigde informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze 

overeenkomst. 

7.3 Iedere deelnemer dient zorg te dragen voor een eigen W.A.-  en ziektekostenverzekering. 

7.4 In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het Bestuur van de vereniging. 

 

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortkomende uit deze overeenkomst, 

dan wel uit nadere overeenkomsten die hieruit mochten voortvloeien, zullen door partijen worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te Zwolle, althans te Nederland. 

 

  

Deze  overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te Almere, ........................... 

De deelnemer heeft een exemplaar van de overeenkomst kosteloos ontvangen. 

 

  

.......................... ...........................                      .......................... ........................... 

(Datum ondertekening)                           (Datum ondertekening)         

 

  

.......................... ...........................                      .......................... ........................... 

(Handtekening vereniging)                                      (Handtekening ouder/verzorger van deelnemer) 

 

 


