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Beste zwemmers,
Van de bond ontvangen jullie de overeenkomst KNZB - Atleet. Op verzoek van de KNZB
heeft NL Sporter namens alle sporters in de verschillende zwemdisciplines naar de
overeenkomst gekeken en de bond daarover geadviseerd. Om jullie over onze bevindingen
te informeren volgt hieronder een korte toelichting.
Sinds januari van dit jaar is NL Sporter betrokken geweest bij de overeenkomst. Na
uitvoerige bestudering van het document, hebben wij met verschillende afvaardigingen van
alle zwemdisciplines contact gehad. In diverse gesprekken met de zwemmers en
waterpolosters en uit email correspondentie, is een inventarisatie gemaakt van de vragen en
bezwaren die sporters zelf hadden. Deze knelpunten, samen met de contractuele
discussiepunten die NL Sporter voorzag, zijn uitgebreid voorgelegd aan, besproken en
onderhandeld met de KNZB. NL Sporter heeft daarbij jullie belangen behartigd.
In principe was het de bedoeling dat jullie de overeenkomst al in februari zouden krijgen.
Zoals jullie begrijpen is er meer tijd gaan zitten in het komen tot een akkoord met de bond.
Beide partijen wilden op zorgvuldige manier tot een gedegen document komen. Een en
ander heeft geleid tot een evenwichtige overeenkomst, waarbij vooral veel aandacht is
uitgegaan naar de rechten en verplichtingen over en weer. In tegenstelling tot de eerste
versie zijn deze nu veel meer in balans.
Zonder al te veel op de inhoud in te gaan, hieronder even een korte toelichting op een paar
belangrijke punten uit de overeenkomst. Uiteraard zijn veel meer zaken aan de orde
gekomen, o.a. ook de door jullie zelf aangedragen punten. Voor meer informatie daarover
kunnen jullie vanzelfsprekend bij ons terecht.
Algemeen kan gezegd worden dat de KNZB op veel punten de sporters tegemoet is
gekomen. Op veel plaatsen zijn kleine aanpassingen gemaakt, maar ook wat betreft de wat
grotere issues is water bij de wijn gedaan, bijvoorbeeld als het gaat om:
Portretrecht:
De sporters behouden zelf het recht om onder voorwaarden hun portret te exploiteren, ook
tijdens de grote toernooien en niet meer alleen daarbuiten. Weliswaar niet in dezelfde
branche als de sponsoren van de bond, maar daar zal de bond niet kinderachtig mee om
gaan.
Wij vonden met name ook het gebruik van het collectieve portretrecht door de KNZB voor
jullie van groot belang en hebben daar dan ook uitgebreid over gesproken. En niet zonder
resultaat: het collectieve portretrecht dat de bond mag gebruiken is nu begrensd en aan
duidelijke voorwaarden gebonden.

Commercieel:
Het aantal verplichte bijeenkomsten is teruggebracht en bovendien blijft de sporter ook
hierbij vrij om zelf commerciële activiteiten te ontwikkelen. De beperkingen die golden t.a.v.
dit soort activiteiten zijn grotendeels komen te vervallen. De sporter mag weliswaar niet
handelen in strijd met commerciële activiteiten van (sponsoren van) de bond.
Ook wat betreft de estafetteploegen is de bond bereid meer ruimte te geven om zelf
commerciële afspraken aan te gaan.
Kleding:
Jullie zijn ongetwijfeld op de hoogte van de pakkendiscussie. Voor wat betreft de
zwemkleding zit de bond nu eenmaal vast aan de internationale reglementering op dit
gebied. Verder heeft de bond afspraken gemaakt met hoofdsponsor Speedo. Daarin is nu
meer ruimte voor de sporters gecreëerd, namelijk een clausule waarin staat dat de zwemmer
binnen zekere grenzen vrijheid heeft in de keuze van een badpak. Ongetwijfeld worden jullie
op dit punt ook nader geïnformeerd door de KNZB.
Medaillebonus:
De KNZB heeft aangegeven om de structuur van het bonusplan aan te willen passen, o.a.
als tegenprestatie voor recht op het gebruik van het commercieel portretrecht. Dat betekent
dat de bond naar een hoger uitkeringsbedrag toe wil groeien.
Zwemdisciplines:
De overeenkomst blijft in de basis gebaseerd op het topzwemmen. Wel zijn waar nodig voor
bepaalde disciplines aanpassingen opgenomen. Verdere specifieke regelingen zijn
opgenomen in de bijlagen, daarin dus meer onderscheid tussen bijv. zwemmen, waterpolo
en schoonspringen/synchro. Op deze manier wordt gebruik gemaakt van eenzelfde
basisdocument voor alle sporters maar met mogelijkheid tot afwijking. Volgens ons een
efficiënte manier om afspraken vast te leggen.
Kortom: er is veel bereikt! Al met al is NL Sporter van mening dat de overeenkomst nu veel
meer in balans is en een goed uitgangspunt vormt voor de verdere professionele
samenwerking tussen de KNZB met jullie als topsporters. NL Sporter heeft de gesprekken
met de KNZB ook als positief ervaren. Beiden zien nog ruimte voor verdere ontwikkeling en
met deze overeenkomst als basis hebben wij er vertrouwen in dat de positieve lijn zal
worden voortgezet.
Mochten jullie nog vragen hebben over de overeenkomst of als er dingen nog niet helemaal
duidelijk zijn, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen (tel. 030 – 7513836 of email:
hetteke@nlsporter.nl).
Veel succes met jullie sportieve prestaties, wij zullen jullie met veel belangstelling volgen!

Namens NL Sporter met sportieve groet,
Hetteke Frima

