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COVID-ANNULERINGSREGELING 2021 

De situatie die in 2020 ontstond rondom COVID-19 en de ingrijpende maatregelen die daarvan het 

gevolg waren, zorgden voor afgelasting van vrijwel alle evenementen op de NTB-kalender. Omdat 

sprake was van een uitzonderlijke situatie, werd het noodzakelijk een annuleringsregeling te 

formuleren die recht deed aan de inspanningen en kosten van organisaties en de NTB, maar ook aan 

de wensen en grenzen van de atleten. Die regeling deed een nadrukkelijk beroep op de solidariteit en 

loyaliteit van alle partijen, maar was noodzakelijk om de middelen te genereren om de sport – van 

groot tot klein – overeind te houden.  

En hoewel we optimistisch blijven en gelukkig zien dat organisaties en atleten dat vrijwel allemaal 

ook zijn, blijft vooralsnog de onzekerheid t.a.v. maatregelen, beperkingen en mogelijkheden groot.  

Daarom is het zaak om ook voor 2021 nog rekening te houden met annuleringen als gevolg van 

COVID-19. En dus moet er ook worden nagedacht over de annuleringsregeling.  

Aan het opstellen van de nieuwe COVID-annuleringregeling voor 2021 is een zorgvuldig proces vooraf 

gegaan, maar ook in deze regeling ontkomen we er niet aan om opnieuw een beroep te doen op de 

loyaliteit en het begrip van de triathloncommunity. We dienen ons te realiseren dat er zowel op 

bonds- als op organisatieniveau doorlopend kosten worden gemaakt, ook en soms zelfs wel juist als 

een evenement geen doorgang kan vinden*. Op basis van de cijfers over 2020 en de prognoses voor 

2021 hebben de NTB-medewerkers inmiddels een collectief loonoffer gedaan van ruim 50.000 euro 

om de begroting 2021 met een nog enigszins acceptabel tekort te laten sluiten (klik hier voor de 

details). Om dit tekort niet nóg verder op te laten lopen is in overleg met de Financiële Commissie, de 

TriathlonRaad en een afvaardiging van organisatoren van evenementen vastgesteld dat de meeste 

uitgangspunten van de regeling van 2020 ook voor 2021 gehandhaafd zullen worden.  

 
Concreet betekent dit voor de COVID-annuleringsregeling 2021 het volgende: 
 

• Deze regeling wordt in 2021 gehanteerd voor evenementen die in zijn geheel worden 
geannuleerd als gevolg van maatregelen i.v.m. COVID-19. Voor atleten die hun inschrijving 
zelf annuleren en/of evenementen die te maken krijgen met een afgelasting op of kort voor 
de wedstrijddag (door andere oorzaken dan COVID-19) blijft in 2021 de standaard 
annuleringsregeling van kracht.  

• De NTB komt evenementenorganisatoren die hun inschrijving al geopend hadden tegemoet 
door de kosten voor de evenementenvergunning en de kosten voor eventueel al ingeplande 
officials kwijt te schelden. Het NTB-lidmaatschap 2021 blijft wel verschuldigd. 

• De afdracht van reeds betaalde deelnemersgelden, die normaal gesproken is bepaald op 10% 
van het inschrijfbedrag, wordt verlaagd naar 5% voor de betreffende geannuleerde 
evenementen. 

• Reeds betaalde daglicentiekosten worden – net als de contributiebijdragen van de vaste 
NTB-leden – niet terugbetaald. Zie voor een uitgebreidere toelichting hierop het document 
‘inning daglicenties bij afgelasting evenement’.  

• Het gaat hierbij in alle gevallen om de reeds betaalde deelnemersgelden. 

Op basis van bovenstaande adviseren we organisaties om in de deelnemersinformatie op hun 
website aan te geven welke bedragen of percentages van het inschrijfgeld hun deelnemers 

https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-begroting-2021.pdf
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-annuleringsregeling-inschrijfgelden.pdf
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-annuleringsregeling-inschrijfgelden.pdf
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-organisaties-inning-daglicenties-bij-afgelasting-evenement.pdf
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(minimaal) terug kunnen verwachten in geval van annulering vanwege COVID-19. Doe dit bij 
voorkeur voorafgaand aan de opening van de inschrijvingen. Het spreekt voor zich dat ook 
organisaties de kosten in rekening mogen brengen die ze maken voor de voorbereidingen. Die kosten 
zullen hoger zullen zijn naarmate de afgelasting korter voor de wedstrijddatum plaatsvindt. Denk 
daarom ook na over de mogelijkheid om verschillende scenario’s (afhankelijk van de termijn waarop 
de annulering plaatsvindt) te hanteren.  

Vanuit mijntriathlonNL komt hiervoor binnenkort een aantal standaardscenario’s beschikbaar die 
organisaties de mogelijkheid bieden om de terugbetalingen rechtstreeks vanuit het systeem te laten 
plaatsvinden. Deze scenario’s zijn gebaseerd op percentages van het inschrijfgeld die zullen worden 
terugbetaald (na aftrek van de kosten aan de NTB). Organisaties die een afwijkend scenario willen 
hanteren krijgen de mogelijkheid om de terugbetalingen in eigen beheer uit te voeren.  

Organisaties die hun evenement in zijn geheel – dus inclusief inschrijvingen – willen verplaatsen naar 
2022 wordt verzocht contact op te nemen met het NTB bondsbureau via info@triathlonbond.nl voor 
het maken van nadere afspraken. 

Ook met overige vragen kan uiteraard contact worden opgenomen met de medewerkers van het 
bondsbureau. 

Tips nodig voor de communicatie rondom afgelasting? Klik hier. 
 

 

* De kosten voor een organisatie bestaan niet alleen uit de kosten voor zaken als materialen, 

verzorging, communicatie, vergunningen en beveiliging, maar ook uit een bijdrage aan de NTB. Voor 

de NTB vormen deze afdrachten van evenementen een substantieel deel van de jaarlijkse begroting. 

Met de bijdrage van leden, daglicentiehouders en evenementen wordt het systeem van wedstrijden, 

reglementering, jurering, inschrijving, training, opleidingen, ondersteuning, etc. mede in stand 

gehouden. Met het wegvallen van de evenementen vallen deze inkomsten uiteraard ook grotendeels 

weg, terwijl de uitgaven voor een substantieel deel gewoon doorgaan.  

mailto:info@triathlonbond.nl
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-organisaties-tips-voor-communicatie-bij-afgelasting.pdf

