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Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer Regionaal Talintensintrum KNSB

Achte t rou Toe ring,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 26 maart
2014, beântwurdzje wy sa:

Fraach 1:
Binne de feiten sa as dy yn de media werjûn binne korrekt? Wat is de feitlike stân fan saken
as it giet om de regionale treningssintra fan de KNSB?

Antwurd fraach 1:
Ja, de feiten binne neffens de wierheid. De KNSB hat in akkreditaasjeproseduere titskreaun
dêr’t gewesten (regioôfdielings fan de KNSB) oan meidwaan koene om de status fan
Regionaal Talintensintrum (bekend as RTC) te krijen. Gewest Fryslân hat dêroan meidien,
krekt as it gearwurkingsferbân fan iSkate (reedridersopliedingssintrum) en de gewesten
Grinslân en Drinte. Dy lêste partij hat de status fan RTC tawiisd krigen.

Efkes foar alle didlikens:
In RTC is in troch in nasjonaal sportbûn (de KNSB yn dit gefal) oanwiisde organisaasje dy’t
regionale sporttalinten opliedt. De sporters krije kwalitatyt heechweardige trenings, wurde
fysyk en mentaal begelaat en wurde skewield by it kombinearjen fan stCdzje en sport. Dat
komt oerien mei in CTO, mar by in CTO giet it om topsporters (nasjonale talinten) en moat it
om op syn minst seis ûnderskate bûnen c.q. sportdissiplines gean. De status fan in sporter
wurdt troch it NOC*NSF bepaald.
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Fraach2:
Beskikte It Kolleezje oer ynformaasje fan de KNSB oer It regionale opliedingsplak, foardat It
nijs yn de krante kaam?

Antwurd fraach 2:
De KNSB-proseduere foar RTC-akkreditaasje is yn in iepenbier stik beskikber steld oan alle
gewesten fan de KNSB. It gewest Fryslân hat Thialf, CTD en provinsje net by dy proseduere
behelle.

Op woansdei 5 maart hie de KfdK in oerlis mei in delegaasje tit de Fryske reedriderswrâld
dy’t mei it gewest anneks is. Hja presintearren harren fisy op de ûntwikkeling fan it gewest. •
Yn oansluting dêrop kaam It RTC oan ‘e oarder. Dôr hiene hja de middeis in petear mei de
KNSB oer.

Üt de reedriderswrâld waard de KfdK op moandei 10 maart meidield dat de KNSB minder
posityf oer it Fryske RTC tocht as it gewest him dat sels foarsteld hie en mear foar Grinslân
fielde. De KfdK hat dêr deselde dei noch mei direkteur Sanders fan de KNSB oer praat en
ynderhaast in oerlis mei it Gewest Fryslân en de KNSB organisearre om “ien en oar werom
te draaien”, mar dat hat de kar fan de KNSB net mear beynfloedzje kind.

Fraach 3:
Sa ja, wat ha jo mei dy ynformaasje dien? Hat It Kolleezje him ynset om it treningssintrum
foar It Hearrenfean te behâlden? En op hokker wize?

Antwurd fraach 3:
Sjoch antwurd fraach 2. Yn oansluting dêrop is op 7 april in gearkomste belein mei it Gewest
Fryslan, it CTO, Thialf en provinsje om fierdere stappen te bepalen. Feitliken binne der twa
opsjes: mei in eigen Frysk opliedingssintrum ûteinsette sûnder RTC-status (en yn in letter
stadium titeinlik dochs dy status krije) of de gearwurking sykje mei Grinslân en Drinte en
wurkje oan in RTC Noard-Nederlân. Dêrnei sil op koarte termyn in oerlis mei de ferskate
stakeholders/sponsors plend wurde.

Fraach 4:
Wat binne de gefolgen fan it besli1t fan de KNSB foar it CTO (Centrum Topsportopliedingen)
yn It Hearrenfean en foar It nije Thialf?

Antwurd fraach 4:
Gjin, mar it is wol spitich, om’t der goede foarsjennings op it Hearrenfean binne (it CTO en
Thialf). Der binne lykwols noch wol kânsen foar de takomst, om’t de situaasje yn Grins ek
noch net optimaal is. Oer in pear jier komt der wol wer in nije beoardielingsomgong.

Fraach 5:
De Provinsje stipet it CTQ op dit stuit. Moat dizze rnje ûntwikkeling liede ta in weroerwaging
fan dit belied? En hoe tinke jo Provinsje Steaten hjirby te belûken?
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Antwurd fraach 5:
Nee, op himsels stiet de stipe foar it besteande CTO (dêr’t dus mear sporten oan ferbûn
binne) los fan it feit dat der no gjin RTC by komt. It is wol in feit dat in nij RTC de 1 1
foarsjennings fan it CTO brûke kind hie en dat beide sintra inoar oanfolje en fuortsterkje kind
hiene. Mochten wy de gearwurking mei Grinslân en Drinte sykje, dan kin dat dêrnei noch.
Foar de takomst is it wichtich dat Fryslân him ynset foar it behâld fan it CTO en boppedat
bydraacht oan in noardlik RTC of oan it ferwêzentlikjen fan in eigen RTC. Provinsjale Steaten
wurde oer de ûntwikkelings ynformearre.

Mei nu achtinge,
.—

0Steaten fan Fryslân,

Berg, sekretaris
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