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 Topsportplan powerliften & bankdrukken 2019, een jaar verder 

Tijdens de ALV van 2019 is het Topsportplan powerliften & bankdrukken geïntroduceerd en 

goedgekeurd. Op de laatste pagina van het topsportplan staan de doelstellingen omschreven

Doelstellingen 
Het Topsportplan 2019 heeft als belangrijkste doelstelling het creëren van de randvoorwaarden die 
noodzakelijk zijn voor topprestaties van onze atleten op de korte-, middellange- en lange termijn. 
Dit plan zal tijdens de Algemene Ledenvergadering 2019 worden gepresenteerd. Als er voldoende 

draagvlak is bij de leden worden de activiteiten binnen de Stichting Evenementen NPB opgestart per 

1 augustus 2019.

Na een jarenlange lobby bij NOC*NSF kunnen we nu vol trots melden dat tijdens de ALV van 

22 juni jl. NOC*NSF onze aanvraag voor erkenning als topsport heeft goedgekeurd! Dit is 

natuurlijk een zeer belangrijke stap voor het behalen van de doelstelling van het topsport-

plan.

Topsportstatus 

De erkenning als topsport biedt veel financiële voordelen. Er komt meer geld voor de 

organisatie maar ook voor individuele atleten die afhankelijk van hun niveau een A-status of 

talentenstatus kunnen aanvragen. Daarnaast wordt het gemakkelijker om subsidies aan te 

vragen en wordt onze sport ook aantrekkelijker voor sponsoren. 

Ook zal er meer media-aandacht komen waarbij o.a.. wordt gekeken naar de mogelijkheden 

van TeamNL. NOC*NSF heeft daarnaast ook medewerkers die fulltime met media en 

marketing bezig zijn. 

Verder krijgen wij nu ook toegang tot het opleidingsprogramma van NOC*NSF waarvan 

zowel atleten, coaches, bestuurders als officials gebruik kunnen maken om op die manier de 

sport naar een hoger niveau te tillen. 

Op dit moment zijn wij ons aan het oriënteren naar de verschillende mogelijkheden. 

Binnenkort volgt er een gesprek met NOC*NSF waarbij wij wegwijs gemaakt zullen worden 

in de wereld van NOC*NSF. 

We houden jullie op de hoogte.  
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