
Terms of Reference 
 
Atleten Commissie KNRB 
 
 
Doel • Het kunnen voeren van gestructureerd overleg met vertegenwoor-

digers van atleten die onder de verantwoordelijkheid van de KNRB 
trainen en aan wedstrijden deelnemen. 

Governance • De AtletenCommissie (AC) opereert onder leiding van een Voorzitter. 
• De AC heeft een adviserende rol naar het Bestuur van de KNRB (‘to-

be-consulted’ op onderstaande onderwerpen). 
• De Commissaris Topsport in het Bestuur woont de AC-bijeenkomsten 

bij en borgt dat adviezen van de AC op de juiste plaats in de 
organisatie van de KNRB terecht komen en meewegen bij de 
uiteindelijke besluitvorming. 

• De AC bespreekt onderstaande onderwerpen, maar kan ook 
zelfstandig onderwerpen agenderen. 

Deelnemers • Voorzitter; bij voorkeur een ex-topsporter met recente ervaring 
• Vertegenwoordiger mannen zwaar 
• Vertegenwoordiger vrouwen zwaar 
• Vertegenwoordiger mannen licht 
• Vertegenwoordiger vrouwen licht 
Deze vertegenwoordigers worden geacht de belangen van de volledige 
kolom te behartigen (U19, U23, Senioren) 

Frequentie & Tijdstip Thans (Mrt17) komt de AC alleen op ad hoc basis bijeen. 
Vanaf najaar 2017 wordt gestreefd naar een maandelijkse frequentie in de 
maanden oktober t/m april (7 keer per jaar) 

Onderwerpen • Zaken die met de persoonlijke ontwikkeling van de atleet te maken 
hebben, zoals beschreven in het MeerjarenOpleidingsPlan van de 
KNRB (holistisch talentprofiel). 

• Beleid rond selectiezaken, zoals criteria voor toe- en uittreding ANRT, 
criteria voor ploegkeuze en –samenstelling en criteria voor selectie 
voor evenementen. Het gaat om het vaststellen van criteria en het 
achteraf toetsen van de mate waarin deze criteria voldeden dan wel 
gehanteerd zijn. Het gaat nadrukkelijk niet om de operationele keuzes 
die gedurende een seizoen op grond van deze criteria door 
verantwoordelijke coaches en managers gemaakt worden. 

• Zaken die met de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van de 
atleet te maken hebben, zoals beschreven in de TopSportOvereen-
komst die met atleten wordt afgesloten. Hier vallen ook commerciele 
afspraken onder die met sponsoren gemaakt worden en die invloed 
kunnen hebben op de verdiencapaciteit van de atleet op korte of 
langere termijn. 

• Zaken die met de faciliteiten te maken hebben die de KNRB samen 
met haar partners aan de atleten ter beschikking stelt. Hieronder 
vallen onderwerpen als OTC, sportmedische begeleiding, voeding, 
maatschappelijke begeleiding, innovatie, ed. Hierin zitten aspecten 
rond privacy, eigenaarschap, vertrouwelijkheid van gegevens en een 
veilig sportklimaat. 

Agenda 1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Ingekomen stukken 
3. Verslag vorige bijeenkomst 
4. Actiepunten 
5. Thema-discussie (Inleiding – Discussie – Conclusies) 



6. Communicatie 
7. Rondvraag en sluiting 

Voorbereiding en 
stukken 

De te behandelen thema’s en de timing hiervan zullen door de Voorzitter 
van de AC, de Commissaris Topsport en de Technisch Directeur van de 
KNRB worden vastgesteld. Medewerkers van de KNRB (pijler Topsort) 
zullen in de regel de Thema-discussie voorbereiden en hier stukken ter 
voorbereiding voor aanleveren. 

Besluiten De AC heeft een adviserende rol (zie boven onder Governance). 
Notulen Van de bijeenkomsten worden beknopte verslagen gemaakt, waarbij de 

focus ligt op conclusies, geformuleerde adviezen en actiepunten. De 
noutulen worden roulerend gemaakt door een lid van de commissie. 

Communicatie Over onderwerpen die in de AC ter discussie komen kan vooraf en 
achteraf met de organisatie, en met alle atleten in het bijzonder, 
gecommuniceerd worden. Deze communicatie kan verschillende vormen 
aannemen, afhankelijk van het onderwerp. In elke bijeenkomst zal 
specifiek aandacht worden besteed aan de meest geeigende vorm voor 
het besproken onderwerp of voor nog te bespreken onderwerpen. 

Overig  
 
 


