Beekbergen, 15 februari 2019

Topsport Trampolinespringen vanaf 1 januari 2019
Graag willen wij jullie informeren over de status van trampolinespringen na 1 januari 2019.
In 2018 kreeg de Technisch Directeur de opdracht van het bestuur om te kijken of we in 2019 en
2020 nog enige internationale impact zouden hebben met trampoline springen. Dit gekoppeld aan de
financiële ondersteuning vanuit de KNGU voor het topsportprogramma trampoline springen.
Onderstaande een uitleg van de ondernomen stappen om te komen tot een wel overwogen besluit.
1. Er is naar vele betrokkenen binnen de trampoline sport en andere topsport een enquête
gestuurd met vragen over het nu en de toekomst.
2. Er zijn vele gesprekken gevoerd met coaches (breed), ex topsporters, juryleden,
bondsmedewerkers, taskforce, ltc leden, sporters.
3. Carlijn Blekkink (nog steeds springster in het programma) bewust aan het team topsport
toegevoegd om te zorgen dat we alle facetten, ook vanuit het belang van de sporter, goed
zouden bekijken en meewegen.
4. Er is een objectieve benchmark uitgevoerd door een embedded scientist. Opdracht: wat
waren de feitelijke resultaten van onze sporters i.r.t. de internationale top in de afgelopen
jaren op de grote toernooien.
5. Bezoek aan het WK trampoline springen in St. Petersburg.
6. Putten uit eigen ervaring op basis van 10 jaar samenwerken met KNGU en het trampoline
springen programma in ‘s-Hertogenbosch onder het CTO Zuid.

Besluit:
Bovenstaande punten hebben de technisch directeur en de bondsraad (gehouden op 12 december
2018) doen besluiten dat er in 2019 en 2020 geen impact meer gerealiseerd gaat worden met
trampolinespringen. Daarom is er geen financiële ondersteuning in de topsport begroting
opgenomen voor trampoline springen.
Door het genomen besluit valt de discipline trampolinespringen per 1 januari 2019 in zijn geheel
onder de unit Sporters en fans met als eindverantwoordelijke manager - Manon Crijns (tot 1 april a.s.
Ad interim Manager Margot van Beusekom). In het overleg met diverse KNGU vertegenwoordigers
vanuit de units topsport, sporters en fans en LTC hebben wij afgesproken t.a.v. de overdracht een
aantal zaken via de nieuwsbrief met u te communiceren:




De in 2018 gestarte kwalificatieprocedure European Games 2019 blijft topsport
ondersteunen> Samen met de LTC zullen de kwalificatiewedstrijden georganiseerd worden.
Er zal geen financiële bijdrage meer zijn vanuit topsport voor internationale uitzendingen,
behalve de bovengenoemde European Games 2019.
Alle statussen van KNGU selectieleden zijn verlengd en zullen definitief beëindigen op
31/12/2019. Er zullen in 2019 geen nieuwe statussen meer worden aangevraagd.






De Oranje, Jong-Oranje en OJTS selecties 2018 blijven tot 31/12/2019 gehandhaafd en zullen
daarna vervallen. Deze worden in 2019 niet meer aangevuld.
De onder de verantwoordelijkheid van topsport georganiseerde regiotrainingen zijn
vervallen.
Vanaf 1 januari 2019 is Carlijn Blekkink, sportconsulent Trampolinespringen niet meer in
dienst bij de KNGU.
De komende weken maar uiterlijk 1 maart a.s. zal de LTC – na goedkeuring KNGU – een
kwalificatieprocedure publiceren voor de WK / WAGC trampolinespringen 2019 in Japan.

Op dit moment is de LTC druk bezig om praktische invulling te geven aan de verschuiving van de
verantwoordelijkheden vanuit topsport naar de LTC. De LTC is voornemens om de komende periode
met de diverse belanghebbenden in gesprek te gaan over de invulling van de toekomst van het
trampoline springen. Verdere informatie zal hierover vanuit de LTC volgen.
Met deze toelichting op het genomen besluit en de consequenties hopen wij u voldoende te hebben
geïnformeerd.
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