
NLO
€ 14,7 mln

Onze missie:

Met TeamNL 
meer medailles,
in meer sporten,
met meer impact 

#wewinnenveelmetsport 

n.b. om tot een sluitende begroting te komen worden er in 2022 extra onttrekkingen gedaan uit het Fonds uitzendingen teams en het Fonds voor de Topsporter

•  Het aanbieden van voor-
zieningen en het dooront-
wikkelen van deze voorzie-
ningen om per 1-1- 2025 
een passend model aan te 
bieden voor elke fase van de 
carrière van de topsporter: 
van talent tot en met einde 
topsportcarrière

•  Vergroten van het bewust-
zijn van topsporters en 
talentvolle sporters over de 
verschillende facetten van 
het beroep topsporter en 
de maatschappelijke impact 
van dit beroep

•  Vergroten van de kennis van 
topsporters en talentvolle 
sporters over TeamNL en 
datgene wat TeamNL hen 
biedt

•  TeamNL@work – optimale 
transitie/duale carrière 

Stipendium & 
Kosten-
vergoeding

€ 15,9 miljoen

• OS/PS Beijing 2022

• EYOF Winter Vuokatti 2022

• EYOF Banska Bystrica 2022 

• Voorbereiding Parijs 2024:
- Opstellen Games Plan    
- Kwalificatie-eisen
- Duurzaamheidsplan 

Games operations 
 
Organiseren van een optimaal prestatie- 
klimaat bij elke missie

€ 3,9 miljoen

Athlete services 
Ontwikkelen en versterken van 
TeamNL carrières

€ 3,9 miljoen
•  Samen met VWS en VSG 

uitvoeren van deelakkoord 
6 “Topsport die inspireert”:

-  Ontwikkelen strategisch 
vastgoedplan toptrainings-
accommodaties

-  Afronden project doorlo-
pende leerlijn voor trai-
ner-coaches en start nieuwe 
deeltijdopleiding Associate 
degree Sport, uitstroom-
profiel ‘Topsport- en talent-
coach’

-  Uitvoeren pilot talentontwik-
keling in 3 gemeenten

-  Uitvoeren fase 1 plan 
van aanpak versterken 
top-teamsportcompetities

-  Onderzoek doen naar de 
maatschappelijke waarde 
van topsportprestaties 

•  Tussenevaluatie gebruikers  
Athlete Management  
Systeem

Collectieve projecten 
Ontwikkelen en uitvoeren van projecten  
voor de hele Nederlandse topsport

€ 3,7 miljoen

•  Ondersteunen programma’s  
in voorbereiding op en 
deelname aan OS/PS Beijing 
2022, WK’s en EK’s

•  Bieden van High Perfor-
mance Services medisch, 
voeding, prestatiegedrag, 
krachttraining, technologie 
en sport science

•  Optimaliseren van de in-, 
door- en uitstroomprocessen 
van sporters op de TeamNL 
centra

•  Opstellen plan van aanpak 
per TeamNL centrum om de 
maatschappelijke waarde 
op regionaal niveau vast te 
stellen

Experts & 
Prestatiemanagers 
Ontwikkelen en versterken  
van de programma’s

€ 4,9 miljoen

• 5 TeamNL centra 
   TeamNL centrum Amsterdam
   TeamNL centrum Metropool
   TeamNL centrum Noord
   TeamNL centrum Papendal
   TeamNL centrum Zuid

•  7 Topsporttalentscholen

•  EVOT

TeamNL centra & EVOT
Financieren van de 
landelijke topsportinfrastructuur

€ 7,8 miljoen + 
€ 7,8 miljoen eigen bijdrage  
TeamNL centra

Bestedingsdoelen

•  80 gefinancierde  
programma’s, waarvan; 

 
 11 Winter 
  69 Zomer 
 

 48  Olympisch 
 16  Paralympisch
 16  Niet Olympisch

Programma’s bonden
Financieren van de programma’s 
en campagnes van bonden

€ 32,8 miljoen + 
€ 21,7 miljoen eigen bijdrage bonden

Fonds voor de Topsporter
€ 14,8 mln

Topsportbegroting NOC*NSF
€ 56,5 mln

VWS
€ 55,4 mln

Inkomstenbronnen

IOC & partners
€ 1,2 mln

TeamNL
begroting 2022

799 sporters met 
een status, waarvan 

570 sporters met een 
A-status

60% van de  
topsporters met een 
status maakt gebruik 
van de maandelijkse  

kostenvergoeding

76% van de  
topsporters met  

een A-status maakt 
gebruik van het 

stipendium


