Regeling tegemoetkoming cursuskosten Regio Noord (versie oktober 2017)
Het bestuur van regio Noord heeft onlangs onderstaande regeling vastgesteld waarbij cursisten een deel
van de kosten kunnen declareren bij de regio.
Doel van de regeling is zoveel mogelijk financiële drempels weg te nemen voor deelnemers voor het
volgen van cursussen, clinics en bijscholingen en daarmee het bevorderen van een verhoging van de
kwaliteit van technisch kader.
Wie komen in aanmerking voor een vergoeding?
Leden van verenigingen en verenigingen in de regio Noord van de KNZB
Welke cursussen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming?
Cursussen die opleiden tot het KNZB trainersdiploma op niveau 2 en 3,
clinics, applicatiecursussen en bijscholingen (alle sportdisciplines) die door de KNZB worden erkent
met licentiepunten.
Wat is de hoogte van de tegemoetkoming?
25% van de trainerscursuskosten (cursus niveau 2 en 3) op basis van de gefactureerde
deelnemerskosten, zolang deze cursuskosten het maximum tarief dat de afdeling opleidingen
hanteert voor deze cursussen niet overschrijden. Deze regeling geldt ook voor cursisten die één of
meer modules van de opleiding 3 volgen.
(https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/opleidingen/downloads_tarieven/)
50% van de deelnamekosten voor een applicatie, bijscholing of clinic die punten opleveren voor de
trainerslicentie. De tegemoetkoming is maximaal €100,00.
Officials die een officiële KNZB bijscholing volgen, kunnen ook van deze 50% regeling gebruik
maken.
Wat zijn de voorwaarden om een tegemoetkoming te ontvangen
De cursus moet met voldoende resultaat (diploma voor het gehele diploma of certificaat van één
van de modules. Als er voor een module wordt gedeclareerd, dan geld de vergoeding maximaal op
basis van de modulekosten ) worden afgerond; voor de applicatie, bijscholing of clinic geldt dat
aangetoond moet worden dat deze is bijgewoond.
Hoe wordt een verzoek tot tegemoetkoming ingediend?
Download het tegemoetkomingsformulier en vul deze in. Stuur het ingevulde formulier (met de
gevraagde bijlagen) naar administratie@knzbnoord.nl
De regeling geldt voor alle cursussen, clinics, bijscholingen of applicaties die zijn gestart na 1 januari
2017. Een verzoek tot tegemoetkoming kan tot uiterlijk 6 maanden na het behalen van het diploma of
het bijwonen van een clinic, bijscholing of applicatie worden ingediend.
Het bestuur van de regio Noord kan gemotiveerd een verzoek tot tegemoetkoming afwijzen.

