AANVRAAGFORMULIER
TEGEMOETKOMINGSREGELING
(OUD) GYMSPORTERS

Algemene toelichting:
•

•

Dit formulier bestaat uit verschillende delen. Per onderdeel geven we vooraf een korte toelichting. Alles
wat je invult én wat je eventueel meestuurt wordt vertrouwelijk behandeld en komt zonder jouw expliciete
toestemming nooit bij iemand anders dan bij de leden en secretarissen van de Commissie die tot
geheimhouding verplicht zijn, terecht.
Wanneer je dit formulier indient gaan we ervan uit dat je met de regeling instemt.
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DEEL 1: ALGEMENE GEGEVENS
Toelichting:
•

Dit gedeelte van het formulier graag (zo) volledig (mogelijk) invullen.

•

Voeg een kopie van je bankpas toe. Gebruik hiervoor bij voorkeur de gratis App van Rijksoverheid
(KopieID).

1.1 Aanvrager
Voor- en achternaam
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Rekeningnummer (IBAN)

1.2 Sportactiviteiten
Van welke clubs(-s) ben of was je lid? Je kunt hier meerdere clubs opnoemen. Het is fijn als je kan
aangeven in welke jaren je bij welke club hebt getraind.

In welke periode (jaren) heb je als KNGU-lid topsport uitgeoefend?

Aan welke (kwalificatie)wedstrijden op (inter)nationaal niveau heb je deelgenomen?
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1.3 Gemachtigde (alleen invullen indien van toepassing)
Wil je iemand machtigen om namens jou de Aanvraag te doen en/of eventueel ook de mondelinge toelichting te
geven? Zo ja, dan graag zijn of haar gegevens hier invullen. Met je ondertekening van dit Formulier geef je de
Commissie de machtiging.
(Dit kan familie of een deskundige zijn, iemand aan wie jij je verhaal wellicht al eens verteld hebt).
Voor- en achternaam
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

DEEL 2. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG (GOG)
Toelichting
•

Het antwoord op onderstaande vragen geeft de Commissie – die op geen enkele wijze verbintenis
met de KNGU heeft (gehad) – een idee van grensoverschrijdend gedrag en het leed dat jij
ondervonden hebt. Dit helpt de Commissie zich een eerste beeld te vormen van de impact van het
grensoverschrijdende gedrag en de negatieve invloed daarvan op jouw leven.

Kun je (eventueel bij benadering) aangeven in welke periode het grensoverschrijdend gedrag heeft
plaatsgevonden?

Wie was hier volgens jou verantwoordelijk voor?
Trainer
Coach
Begeleider
Een andere
functionaris,
namelijk ….
Wil je ook de naam of namen noemen van de personen die hier volgens jou verantwoordelijk voor zijn
(geweest)?
Ja
Nee
Zo ja, wie?
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Heb jij je verhaal al eens aan iemand verteld of durven vertellen?
Ja
Nee
Zo ja, aan wie?
Familielid
Vertrouwenspersoon
Centrum Veilige
Sport Nederland
KNGU
ISR
Slachtofferhulp
Iemand anders
Heb je ook een vorm van behandeling, begeleiding of hulpverlening (gehad)?
Ja
Nee

DEEL 3. BIJLAGEN BIJ DE AANVRAAG
Toelichting
•
•
•

Bijlagen 1 en 2 maken standaard deel uit van de aanvraag.
Overige bijlagen zijn niet verplicht om mee te sturen maar welkom.
Jij bepaalt zelf wat je met de commissie wilt delen.

3.1 Welke bijlagen kun je meesturen?
1.

2.

Eigen verhaal: door jouzelf of met hulp van een ander (bv. familie, deskundige of andere (oud)sporter) of namens jou (gemachtigde) opgesteld en wellicht elders afgegeven bijvoorbeeld in het
kader van een andere procedure of een onderzoek).
Kopie bankpas. Gebruik hiervoor bij voorkeur de gratis App van Rijksoverheid (KopieID).
Optioneel (overige bijlagen):
Bijvoorbeeld: kopie van elders gedane meldingen van GOG (bijvoorbeeld bij het CVSN), brief van een
vertrouwenspersoon, verklaring van een mede oud-sporter of familielid of medische verklaring of
rekening.
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DEEL 4. ONDERTEKENING EN VERVOLG
4.1 ONDERTEKENING
Voor- en achternaam aanvrager
Plaats en datum
Handtekening aanvrager

Wanneer je een gemachtigde hebt, graag ook onderstaande laten invullen:
Voor- en achternaam gemachtigde
Plaats en datum
Handtekening gemachtigde

4.2 AANVRAAG INDIENEN
Het getekende aanvraagformulier inclusief eventuele bijlage(n) kan je indienen via het inzendformulier op de
website. Ga naar: https://tegemoetkomingsregelinggymsport.nl/aanvraag-indienen
Eventueel kan je de aanvraag ook per post indienen. Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
met bijlage(n) naar: CBKZ, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem, o.v.v. Commissie
Tegemoetkomingsregeling KNGU.

4.3 HOE GAAT HET VERDER?
Binnen 5 werkdagen na indiening ontvang je een bevestiging van je aanvraag. Als deze verder in orde is, krijg je
een uitnodiging om jouw verhaal toe te lichten. Het uitgangspunt is dat deze toelichting mondeling plaatsvindt.
Wij als commissie kennen jou als Aanvrager immers niet.
Door naar jouw verhaal te luisteren krijgen we een beter beeld van jouw situatie en wat je is overkomen. Graag
geven we jou hier de gelegenheid voor. Daarbij mag je altijd iemand meenemen of iemand anders namens jou het
verhaal laten doen. In uitzonderingssituaties kan er van een mondelinge toelichting worden afgezien. Als je meent
dat hier reden voor is, laat ons dit dan weten. Dit kun je aangeven in de mail waarmee je je aanvraag indient. We
nemen dan contact met je op.
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