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Algemene Voorwaarden     RTC Hollandse Delta – Dordt Sport Talentcentrum 
 

 
In deze Algemene Voorwaarden (AV) staan de afspraken beschreven tussen enerzijds het RTC Hollandse 
Delta (hierna “RTC”) en het Dordt Sport Talentcentrum (hierna “DST”) en anderzijds de deelnemende 
sporters (hierna “Sporter”) betreffende de deelname aan: 

- het RTC-Instroomprogramma 
- het RTC-Talentprogramma 
- het RTC-Topprogramma 
- het ZR-Talentprogramma 
- het ZR-Topprogramma 

 
Algemene doelstelling deelname aan het RTC: 

• Ruimte bieden aan talentvolle en enthousiaste sporters vanaf 11 jaar om extra te trainen in aanvulling 
op het eigen verenigingsprogramma; 

• Het ontwikkelen van fysieke, coördinatieve en mentale vaardigheden; 

• De ontwikkeling van het (top)talent tot topsporter op alle relevante vlakken: het maken van keuzes, 
het nemen van verantwoordelijkheid, het onderling afstemmen van onderwijs en sport, het opdoen 
van kennis en ervaring mbt diverse trainingsvormen, trainingsleer, voedingsleer, lifestyle e.d. 
 

Voorwaarden. 
 
RTC-Instroomprogramma: 

• Het voldoen aan de basisvoorwaarden van waterpolo, d.w.z. zwem- en balvaardigheden om deel te 
kunnen nemen aan het spel, welke zijn vastgelegd in het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW) 
van de KNZB (www.knzb.nl);  

• Intentie en ambitie om door te stromen naar het RTC Talent- of Topprogramma; 

• Leeftijdsbepaling: 11/12 jaar (Basisonderwijs) en in bijzondere situaties 13 jaar. 

• Het aantal deelnemers is in beginsel gelimiteerd tot 15 per seizoen.  

• Een proefperiode van 2 trainingen maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure. 

• Tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen, zoals die worden overeengekomen. 
 

RTC- en ZR-Talentprogramma: 

• Leeftijd: 12 t/m 18 jaar (Voortgezet onderwijs) en in bijzondere situaties ouder dan 18. 

• Voldoen aan de specifieke voorwaarden van waterpolo of zwemmen, welke zijn vastgelegd in het 
MOW of MOZ en het nieuwe sportmodel (LTAD) van de KNZB; 

• Voor zwemmen geldt in basis deelname op tenminste 2 afstanden aan het NJJK of JGF. 

• Volledig toewijding en deelname van de sporter aan het trainingsprogramma van het RTC of ZR èn 
(indien jonger dan 18 jaar) ondersteuning door zijn/haar ouder(s)/voogd; 

• De sporter vult 1x per seizoen een persoonlijk intake / POP (persoonlijk ontwikkel plan) formulier in; 

• Het aantal deelnemers is in beginsel gelimiteerd tot 18 per seizoen. 

• Tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen, zoals die zijn aangegeven en overeengekomen. 

• Deelname aan de (aanvullende) faciliteiten maken onderdeel uit van de eigen bijdrage, tenzij anders 
aangegeven;  

Noot: (de ouders/ verzorgers van) de sporter wordt geadviseerd een aanvullende zorgverzekering af te 
sluiten ter dekking van diverse (para)medische kosten die voor eigen rekening zijn; de dekking en 
polisvoorwaarden verschillen daarbij sterk per verzekeraar; 

• Medische sportkeuring (1x per 2 jaar) door een sportarts/SMA/SMC (voor eigen rekening); 

http://www.knzb.nl/
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• Sporter èn ouder (indien sporter jonger dan 18 jaar) geven toestemming dat (para)medische zaken en 
informatie die betrekking hebben op het functioneren van de sporter in het RTC of ZR door het DST 
en/of haar partners vertrouwelijk en onderling worden uitgewisseld. 
 

RTC- en ZR-Topprogramma: 

• De voorwaarden van het RTC- en ZR-Talentprogramma gelden in basis ook voor het Topprogramma 
en aanvullend zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

• Sporters hebben een NOC*NSF topsport- of talentstatus (via de KNZB afgegeven), zijn geselecteerd 
voor (Jong) Oranje (Waterpolo) of KNZB Plusprogramma (Zwemmen) of qua niveau daar dicht tegen 
aan zittend (naar inzicht van de RTC- of ZR-Talenttrainer);  

• Op verzoek en in overleg tenminste 1x per seizoen beschikbaar zijn voor (promotionele) activiteiten 
van het RTC of ZR; 

• Het aantal deelnemers is in beginsel gelimiteerd tot 15 (richtlijn van de KNZB is 12) per seizoen. 

• Deelname (aanvullende) faciliteiten van het Dordt Sport Talentcentrum (DST), zijnde preventieve en 
curatieve begeleiding in het kader van de multidisciplinaire begeleiding, zoals (para)medisch keuren, 
testen,  wegen, meten, monitoren, evalueren en behandelen; 

• De begeleiding vanuit het DST heeft altijd prioriteit t.o.v. de verenigings- of individuele begeleiding; 
de richtlijnen hieromtrent zijn in een aparte notitie beschreven en t.a.v. de KNZB-begeleiding gelden 
aanvullende richtlijnen. 

 

Inhoud. 
 

RTC-Instroomprogramma: 
1 land- en watertraining in de Sportboulevard van totaal 1½ uur per week. 
 
RTC- Talentprogramma: 
Tot 2 land-, kracht en watertrainingen in de Sportboulevard en het Performance Centre van totaal 5 uur 
per week. 

 
RTC-Topprogramma: 
Tot 6 land-, kracht en watertrainingen in de Sportboulevard en het Performance Centre van totaal 9 uur 
per week. In overleg met de technische staf kan hiervan worden afgeweken als de Sporter is geselecteerd 
voor Jong Oranje of als zich een persoonlijke situatie voordoet dat aanpassing wenselijk of noodzakelijk is. 
 
ZR-Talentprogramma: 
Tot 3 land- en zwemtrainingen in de Sportboulevard van totaal 5,5 uur per week. 

 
ZR-Topprogramma: 
Tot 4 land-, kracht en watertrainingen in de Sportboulevard en het Performance Centre van totaal 6,5 uur 
per week. In overleg met de technische staf kan hiervan worden afgeweken als de Sporter is geselecteerd 
voor OC of als zich een persoonlijke situatie voordoet dat aanpassing wenselijk of noodzakelijk is. 
De aanvangs- en einddata en tijdstippen van de programma’s worden per seizoen bepaald en staan 
vermeld op de website. 
 

Faciliteiten. 
 
RTC- / ZR-Talentprogramma: 

• meerdere workshops of bijeenkomsten per seizoen m.b.t. de leerlijnen Strength & Conditioning, 
Voeding, Lifestyle en Prestatiegedrag voor ouders en/of sporters en gegeven door de experts; 
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• gebruik mogen maken van het netwerk en de experts van het DST op de werkgebieden van 
sportarts, sportfysiotherapie, sportdiëtiste en sportpsycholoog. 

• gebruik mogen maken van de huiskamer en studieruimte in het DST; 
 
RTC- / ZR-Topprogramma: 
In de multidisciplinaire begeleiding zijn de volgende partners/functies opgenomen:  

- de algemeen/technisch en medisch manager,  

- de (para)medische Partners van het DST, 

- de RTC-/ZR-Talenttrainer.  
 

Zij zijn gezamenlijk (in)direct verantwoordelijk voor de hierna genoemde faciliteiten en begeleiding: 

- Performance Matrix Test (PMT) door sportfysio (2 behandelingen voor eigen rekening); 

- Monitoren a.d.h.v. de PMT en (aanvullende) stabiliteits- en krachttraining;  

- (Curatieve) behandelingen door sportarts (doorverwijzing huisarts) en sportfysio (beiden voor 
eigen rekening); 

- Individuele begeleiding door sportdiëtist en sportpsycholoog (beiden voor eigen rekening), tenzij 
anders overeengekomen; 

- Spreekuur door sportarts, sportfysio, sportdiëtist en sportpsycholoog (voor eigen rekening); 

- Bemiddeling huisvesting en onderwijs; 
 
Overige faciliteiten: 

- het monitoren van de studieprestaties, indien sporter onderwijs volgt aan het Dalton Lyceum; 

- Testdag DST algemene vaardigheden; 

- 1 of meerdere individuele (tussen)evaluaties; 
 

Overige zaken. 
 
Conditie, blessures en ziekte: 

• De sporter is verplicht om zich maximaal in te spannen en samen te werken met de RTC-/ZR-
Talenttrainer en de Technisch Manager om het hoogst mogelijke gezondheids-, mentale- en fysieke 
conditieniveau te verkrijgen en te behouden, dat vereist is voor deelname aan het Talent- of 
Topprogramma. Dit houdt in dat de sporter alle redelijke voorzorgsmaatregelen in acht neemt om 
blessures en ziektes bij zichzelf als ook bij anderen te voorkomen. 

• De sporter is verplicht de RTC-/ZR-Talenttrainer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen dat er 
klachten of symptomen (niet inhoudelijk) zijn, die zich openbaren met betrekking tot mogelijke 
ziekten, blessures of andere omstandigheden die de lichamelijke en geestelijke conditie betreffen, 
waarvan hij weet of in redelijkheid kan weten dat hij hierdoor niet aan trainingen kan deelnemen. 

• De sporter is verplicht het advies van de RTC-/ZR-Talenttrainer op te volgen, indien het hiervoor 
beschrevene aanleiding geeft om zich onder behandeling te stellen van het Multi Disciplinaire 
Begeleidingsteam. 

 
Financiële bijdrage: 
De financiële bijdragen van de programma’s worden per seizoen vastgesteld en vermeld op de website. 
Voor alle programma’s wordt de eigen bijdrage geïncasseerd middels een apart afgegeven en 
ondertekende automatische incasso. Het aantal termijnen bedraagt maximaal 3 (oktober/november, 
januari en maart/april). 
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Praktische afspraken: 

• Sporter is aanwezig bij alle afgesproken trainingen. Bij afwezigheid dient de sporter zich ruim van te 
voren telefonisch af te melden bij de RTC-/ZR-Talenttrainer, alsmede in de groepsapp; 

• Sporter is ruim (15 min.) voor aanvang van de training aanwezig, zodat op tijd gestart kan worden; 

• Vakanties worden tijdig en in overleg met de RTC-/ZR-Talenttrainer zoveel mogelijk afgestemd met 
het Talent- of Topprogramma van het RTC of ZR;  

• Vakanties waarin niet wordt getraind, staan vermeld op de website. 

• Afwijken van het Talent- of Topprogramma kan alleen na overleg met de RTC-/ZR-Talenttrainer. 
Zonder overleg afwijken van het programma wordt gezien als het niet houden aan de voorwaarden en 
betekent mogelijke uitsluiting van het RTC of ZR, alsmede de bijbehorende faciliteiten. In dit geval 
vindt geen restitutie plaats van de financiële bijdrage; 

• Sporter heeft te allen tijde de juiste materialen, kleding en voeding bij zich om goed voorbereid en 
volledig aan de training deel te (kunnen) nemen; 

• Tijdens de trainingen is de sporter verplicht te voldoen aan de eisen van de veiligheidsvoorschriften 
die bij Waterpolo en Zwemmen en in zwembaden van toepassing zijn;  

• Familieleden en/of vrienden mogen trainingen op afstand (tribune) volgen; 

• Indien afgesproken dient het persoonlijke logboek dagelijks up-to-date te zijn. De RTC-/ZR-
Talenttrainer kan elk moment het logboek opvragen; 

• Sporter krijgt de beschikking over een talentenpas, die toegang geeft tot het DST (algemene ruimte, 
huiskamer en fitnessruimte). Hiervoor wordt een aparte overeenkomst opgemaakt en geldt een 
huishoudelijk reglement dat strikt dient te worden nageleefd; 

• Sporter (en evt. ouder), RTC-Talenttrainer, RTC -Technisch coördinator, verenigingstrainer(s) en 
(Jeugd) Bondscoach(es) communiceren onderling optimaal. 

 
Gedragscode: 

• Het is ten strengste verboden alcohol, drugs en doping te gebruiken; 

• De sporter is op de hoogte van de anti-dopingregels (zie www.dopingautoriteit.nl) en is verplicht tot 
naleving hiervan; 

• Grof en ongepast taalgebruik wordt niet getolereerd; 

• Er wordt respectvol omgegaan met medesporters, begeleiders, bestuursleden, scheidsrechters, 
personeel van de accommodatie etc.; 

• Tijdens de training en andere bijeenkomsten staat de mobiele telefoon uit. 
 
Contactgegevens: 
De sporter verplicht zich om het RTC of ZR en het DST op de hoogte te houden van alle wijzigingen in 
zijn/haar contactgegevens.  
 
Gegevensbescherming: 
De sporter geeft toestemming voor het elektronisch of anderszins opslaan en verwerken van alle 
persoonlijke gegevens vallende onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die door hem/haar zijn 
verstrekt dan wel door het RTC/DST zijn verzameld ten behoeve van of in verband met deelname aan het 
Talentprogramma, overeenkomstig de huidige wetgeving en richtlijnen.  
 
Tussentijdse ontbinding: 

• Deelname aan een van de programma’s kan tussentijds worden beëindigd indien de sporter 
herhaaldelijk de in deze AV beschreven afspraken schendt; 

• De sporter, of i.v.t. zijn/haar ouder(s)/voogd, heeft/hebben het recht zijn/haar deelname aan het RTC 
of ZR te beëindigen op voorwaarde dat hij/zij dit voornemen van tevoren met de RTC-/ZR-

http://www.dopingautoriteit.nl/
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Talenttrainer en/of RTC-/ZR-Technisch manager bespreekt en dit vervolgens schriftelijk aan het RTC of 
ZR bevestigt.  

• Er bestaat in beginsel geen recht op restitutie van de eigen bijdrage; in voorkomende en bijzondere 
situaties kan een verzoek worden gedaan aan het bestuur van de stichting. 
 

Tot slot: 

• Deelname aan het RTC- / ZR-Talent- of Topprogramma is strikt persoonlijk en kan niet worden 
overgedragen; 

• Het RTC/ZR is bevoegd de trainingstijden van (of onderdelen van) het programma tijdelijk of blijvend 
te wijzigen.  

• Het RTC/ZR/DST is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van 
welke aard en door welke oorzaak dan ook, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de schade of 
het letsel het gevolg is van grove nalatigheid en/of grove schuld van het RTC/DST; 

• Op deze AV is het privacy reglement RTC-HD en Nederlandse recht van toepassing.   
 


