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Vragenlijst t.b.v. inschaling talentprofielen
De TBN heeft de zgn. talentprofielen opgesteld. Op basis van de onderstaande
vragenlijst zal worden beoordeeld of de sporter voldoet aan de profielen. Indien
noodzakelijk kan er op basis van de ingeleverde vragenlijst een persoonlijk gesprek
volgen om nog openstaande vragen te beantwoorden. De vragenlijst dient
ondertekent te worden door de aanvrager (indien minderjarig de ouder/voogd) en de
bevoegde (hoofd)trainer.
Nadat de vragenlijst is beoordeeld wordt besloten of de sporter al dan niet kan
worden ingeschaald. Indien de sporter wordt ingeschaald zal dit aan NOC*NSF
worden doorgegeven. Zij zorgen voor verdere afhandeling richting de Regio
Steunpunten.

Algemene informatie

Naam: ______________________________________________________________

Adres: ______________________________________________________________

Postcode en woonplaats: _______________________________________________

Geboortedatum: ______________________________________________________

Graduatie: ________________ Kukkiwon registratienummer: __________________

Lidnummer en clubnummer: _____________________________________________

Naam (hoofd)trainer: __________________________________________________
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Naam en adresgegevens N*N Regiosteunpunt: _____________________________
Incl. mailadres

Contactpersoon bij regiosteunpunt: _______________________________________
Tel. contactpersoon

Omschrijving van je trainingsprogramma:
Toevoegen als bijlage

Om te beoordelen of je aan de eisen van het talentprofiel voldoet zul je een
omschrijving dienen te geven van het trainingsprogramma dat je volgt. Daarbij dien je
minimaal de volgende zaken aan te geven:
-

Gestelde trainingsdoelen, ieder doel apart toelichten via SMART omschrijving;
Gestelde termijnen om doelen te behalen;
Aantal trainingsuren per week, uitgesplitst naar wedstrijdgerichte training,
technische training, fitness etc.

Omschrijving van je wedstrijdprogramma:
Toevoegen als bijlage

Om te beoordelen of je aan de eisen van het talentprofiel voldoet zul je een
omschrijving dienen te geven van het wedstrijdprogramma dat je volgt. Daarbij dien
je minimaal de volgende zaken aan te geven:
-

Gestelde wedstrijddoelen, ieder doel apart toelichten via SMART omschrijving;
Gestelde termijnen om doelen te behalen;
Overzicht van de bezochte wedstrijden in 2010 incl. de behaalde resultaten;
Overzicht van de te bezoeken wedstrijden in 2010-2011.

Deze vragenlijst is naar waarheid ingevuld.

Datum: _______________________

Naam en handtekening sporter/voogd: ____________________________________

Naam en handtekening (hoofd)trainer: ____________________________________
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