
 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (16 augustus 2007) 
Nieuwe financiële opzet voor leden en verenigingen  

De Nederlandse Vijfkampbond voert een aantal wijzigingen in ten aanzien van de 
financiën in de Olympische Moderne Vijfkamp. Zo heeft de bondsvergadering de op 13 
maart aangekondigde nieuwe contributiestructuur 2007 bevestigd, kunnen verenigingen 
financiële ondersteuning voor talentontwikkeling aanvragen op basis van door hun leden 
verdiende wedstrijdpunten, kunnen verenigingen een financiële bonus verdienen door 
middel van lokale ondersteuning bij de organisatie van Open Meerkampen van de 
Nederlandse Vijfkampbond, en kunnen individuele bondsleden en verenigingen 
luchtdrukwapens huren van de bond. Een overzicht.  

Contributies 2007 (exclusief kosten Nationale Vijfkampkruis)  

� A-lidmaatschap (standaardtarief): 
19 jaar en ouder: €25 (volgens de UIPM op basis van 5 onderdelen); 
17-18 jaar: €20 (idem op basis van 4 onderdelen); 
15-16 jaar: €15 (idem op basis van 3 onderdelen); 
14 jaar en jonger: €10 (idem op basis van 2 onderdelen).  
Voor A-leden is de eerste deelname aan een Open Meerkamp van de Nederlandse 
Vijfkampbond in de Olympische Moderne Vijfkamp gratis. Deelname aan iedere 
verdere Open Meerkamp kost €5 per onderdeel, met een minimum van €10.  

� B-lidmaatschap Olympische Moderne Vijfkamp (introductietarief) 
Sporters die nog geen lid in de Olympische Moderne Vijfkamp zijn van de Nederlandse 
Vijfkampbond of een bij de Nederlandse Vijfkampbond aangesloten vijfkamp(sub)
vereniging betalen bij eerste deelname aan een Open Meerkamp van de Nederlandse 
Vijfkampbond het introductietarief van €5 per onderdeel, met een minimum van €10 
per wedstrijd. Daarmee worden zij B-lid van de Nederlandse Vijfkampbond. Sporters 
die een tweede keer meedoen krijgen een upgrade naar A-lidmaatschap. Daarbij 
krijgen zij korting ter hoogte van de reeds voor het B-lidmaatschap betaalde kosten. 
 
Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 
Leden van de Nederlandse Vijfkampbond zijn bij trainingen en wedstrijden verzekerd 
op basis van de door de bond bij Nationale Nederlanden en Aon afgesloten collectieve 
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen. In grote lijnen samengevat dekt de 
aansprakelijkheidsverzekering schade aan accomodaties en derden (niet zijnde andere 
sporters die op dat moment ook aan de sport deelnemen) en dekt de 
ongevallenverzekering ongevallen tijdens trainingen of wedstrijden waarbij een 
medische eindtoestand intreedt. Waar van toepassing wordt sporters altijd 
zelfstandige aanvullende verzekering aangeraden.  

Financiële ondersteuning voor verenigingstalentontwikkeling 
Aangesloten vijfkamp(sub)verenigingen met een door de bond goedgekeurd 
verenigingstalentontwikkelingsplan kunnen financiële ondersteuning bij de bond 
aanvragen. Het bedrag is mede afhankelijk van het aantal disciplinedeelnamepunten dat 
deelnemende verenigingsleden tijdens Open Meerkampen van de Nederlandse 
Vijfkampbond voor hun vereniging verdienen. Zo verdient een sporter die in drie 
onderdelen deelneemt drie, een sporter die in vijf onderdelen deelneemt vijf, en een 
sporter die in vijf onderdelen deelneemt en bovendien aan de eisen voor het Nationale 
Vijfkampkruis NOC*NSF in de Olympische Moderne Vijfkamp voldoet tien 
disciplinedeelnamepunten voor zijn of haar vereniging. Door de bond verstrekte financiële 
ondersteuning voor verenigingstalentontwikkeling dient uitsluitend te worden besteed aan 
ondersteuning voor extra trainingen of (inter)nationale wedstrijden voor die enkele 
sporters die door de vereniging op basis van transparante criteria als hun meest 
belovende talenten worden aangemerkt. De bond stimuleert dat verenigingen hun 
programma´s voor talentontwikkeling laten aansluiten op het nieuwe bondsprogramma 
voor topsport- en talentontwikkeling onder leiding van bondscoach Stan Dobrotvorski. 
Meer informatie bij topsportcoördinator Kees Meijll.  

Financiële ondersteuning wedstrijdorganisatie 
Bij de bond aangesloten vijfkamp(sub)verenigingen die intekenen op ondersteuning bij de 
lokale organisatie van Open Meerkampen van de Nederlandse Vijfkampbond kunnen 

hiervoor een financiële bonus ontvangen. De bondswedstrijdkalender 2008 wordt in het 4e 
kwartaal gepubliceerd. Meer informatie over de bondswedstrijden bij waarnemend 
wedstrijdsportcoördinator Stephan Blaas.  

Huur bondswapens 
Bondsleden en verenigingen kunnen luchtdrukwapens huren van de bond (zolang de 
voorraad strekt). De kosten bedragen €100 per jaar of in het geval van clinics €2,50 per 
training. De voorraad bondswapens bestaat uit mechanische onder- en zijspanners en 
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-wapens van Feinwerkbau en Steyr. Meer informatie over bondswapens en clinics bij 

disciplinechef schieten Rob Hetterscheid.  

De periodieke nieuwsflits is er om sporters en vrijwilligers te informeren over:  
- de Nationale Sportmedaille (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen).  
- de Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en  
- de Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen,  paardrijden); 
De Nederlandse Vijfkampbond heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de 
gegevens in dit bericht en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies. Neem 
voor meer informatie contact op met de Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, 5242 

CR Rosmalen, E secretaris@nederlandsevijfkampbond.nl, T 073-5280063.  

   De Moderne Vijfkamp is een Olympische sport sinds 1912. 
De Nationale Sportmedaille (sinds 1915) en het Nationale Vijfkampkruis  
van NOC*NSF (sinds 1931) zijn onderscheidingen voor fysieke prestaties.  

   meer informatie     print   
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