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Kosten die vergoed kunnen worden.
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Deze regeling is een aanvulling op de Regeling Deelname Internationale Wedstrijden.
De Sportcommissie (SC) stelt jaarlijks een bedrag vast voor vergoeding van kosten van
deelname aan internationale wedstrijden (verder te noemen “budget”) een en ander
afhankelijk van een reservering voor uitzendingen en afhankelijk van eventuele bedragen
die op de begroting van de SC overblijven. Dit bedrag kan gelijk zijn aan nul (0) euro.
De vergoeding bestaat uit een stimuleringsbijdrage en een prestatiebijdrage.
Vaststelling van het bedrag van de stimuleringsbijdrage vindt jaarlijks plaats in het jaar
voorafgaand aan de uitzending. De toekenning van de stimuleringsbijdrage vindt in het jaar
plaats van de uitzending, en dan voorafgaand aan de uitzending zelf. De toekenning van
de prestatiebijdrage vindt als regel achteraf plaats.

Kosten van deelname die vergoed kunnen worden zijn in volgorde van prioriteit:
1. kosten van inschrijving,
2. reiskosten,
3. extra verblijfkosten,
4. extra trainingskosten ter plekke.
Per kostenpost wordt gekeken of er voldoende budget is. Indien budget over is dan wordt de
volgende kostenpost vergoed. Te allen tijde zal per kostenpost niet meer dan 75% van de
daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
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Vergoeding is mogelijk voor de volgende wedstrijden in volgorde van prioriteit:
1. World Air Games / World Games,
2. WK,
3. EK,
4. World Cup,
5. een andere FAI internationale wedstrijd
Leden van de delegatie en de bijhorende vergoeding is gebaseerd op de volgende volgorde
van prioriteit:
1. head of delegation en team manager(s)
2. leden van Nationale Teams
3. leden van overige teams indien er budget overblijft na vergoeding van alle
vergoedbare kosten van de andere delegatieleden.
Het aantal teammanagers, dat voor vergoeding in aanmerking komt, dient geminimaliseerd
te worden. De richtlijn van de SC is in beginsel hiervoor als volgt:
1. voor FS, AE, CF, CP, Speedskydiving, Wingsuit en Paraski is er voor elke discipline
vergoeding voor één teammanager
2. voor stijl en precisiespringen gezamenlijk is er vergoeding voor één teammanager
3. Voor indoor skydiving events gezamenlijk is er vergoeding voor één teammanager.
4. Bij een combinatie van disciplines is er vergoeding voor één teammanager. Hiervan
kan door de SC bij een groot aantal disciplines worden afgeweken.
Voor leden van teams geldt een stimuleringsbijdrage en een prestatiebijdrage, de laatste
zijnde een vergoeding afhankelijk van de behaalde prestatie.
De prestatiebijdrage wordt bij CP vastgesteld op basis van het overall klassement en bij PA
op basis van het individuele klassement.
De prestatievergoeding is afhankelijk van het beschikbare budget.
Het beschikbare budget zal verdeeld worden onder de individuele ingeschreven sporters,
welke voor vergoeding in aanmerking komen. Hierbij telt elke individuele sporter van een
team mee, ongeacht of ze in meerdere teams deelnemen.
De prestatievergoeding wordt volgens de onderstaande formule bepaald.
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Vergoedingsdeel =

Beschikbare budget
Aantal sporters tussen 75% - 50% + 2 x Aantal sporters binnen 50%

De prestatievergoedingsdelen zullen vervolgens als volgt worden verdeeld:
1. Sporters welke 75% of lager van het deelnemersveld scoren, komen niet in
aanmerking voor vergoeding.
2. Sporters welke 75% tot 50% van het deelnemersveld scoren, komen in aanmerking
voor een vergoedingdeel.
3. Sporters welke 50% of hoger van het deelnemersveld scoren, komen in aanmerking
voor twee vergoedingsdelen.
10. Het recht op vergoeding vervalt indien een lid van de delegatie niet voldoet aan de
verwachtingen die redelijkerwijs aan het lid gesteld kunnen worden op basis van diens
taken en verantwoordelijkheden volgens de Regeling Deelname Internationale
Wedstrijden.
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