
CSOM 2022-2023  
Wijzigingen  
Versie 8-72022 
 

1 

 

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht 

w KNSB.nl/marathon 

      w Schaatsen.nl/marathon 

m marathon@knsb.nl 

#  #meermarathon 

 

Wijzigingen CSOM  
 

Overzicht van datgeen gewijzigd is in de licentievoorwaarden tussen KNSB en MTT’s na afstemming met 

platforms.  

   

Wijzigingen seizoen 2022-2023  

- Pag 4 t/m 5 Begrippen en partijen:  

o uitbreiding met enkele nieuw toegevoegde begrippen zoals VOT en VCP. 

 

- Pag 6 t/m 9, art. 3 Licenties (bedrag, procedure en voorwaarden) 

o Verduidelijking van het proces in art 3.5 en 3.6 door verwijdering dubbelingen en 

verplaatsen naar waar logisch is dat zaken staan. 

o Verwijderen niet meer van toepassing 6e deelnemer TH ploeg 

o Vereenvoudiging zaken door aantal seizoenskaarten gelijk te trekken bij bepaalde 

groepen (bijv. BD gelijk aan BH, TD 3 of 4 deelnemers gelijk). 

o Stijging kosten licentie BD, stijging kosten boardingdoek TD  

 

- Pag 9 tm 10, art. 4 Verplichtingen verkrijgen licentie   

o Kijken naar het creëren van een veilig topsport omgeving stellen we meer verplichtingen 

op naar MTT’s evenals een grotere controleslag als KNSB. 

o Veilig topsportomgeving houdt in een actief beleid van MTT op gebied van integriteit met 

verplichting instellen VCP (vertrouwenscontactpersoon), VOG (verklaring omtrent 

gedrag) en VOT (verklaring onderwerping tuchtrecht). 

o Advies om bepaalde zaken tussen MTT en deelnemer en tussen MTT en ploegleiding 

vast te leggen. 

 

- Pag 11, art. 5 Sporttechnische verplichtingen KNSB 

o Verwijdering aantal wedstrijden per competitie, het gaat om een representatieve 

kalender binnen de mogelijkheden van de KNSB. 

o Verduidelijking dat kunstijsvierdaagse enkel door kan gaan wanneer hier een sponsor 

en daarmee budget voor gevonden wordt. 

o Communicatievoorziening vanuit KNSB betreft meer dan enkel wedstrijden. Zodoende 

verwijdering van wedstrijden. 

 

- Pag 12 tm 13 art 7 Commerciele en communicatieve prestaties 

o Wijziging uitzendschema volgens nieuwe (verbeterde) overeenkomst KNSB en NOS 

o Leiderspak kunstijs en natuurijs competitie zullen overwegend wit of oranje zijn. 

o Leiderspak kunstijsvierdaagse verwijderd eerdere opzet, bij vinden van sponsor treden 

we in overleg, wel is het uitgangspunt vastgesteld zijnde leiderspak voorgaande 

vierdaagse met daarbij meer en grotere plekken voor MTT sponsoren. 

 

- Pag 14 art 8 Portretrecht 

o Verduidelijking van de mogelijkheden van KNSB sponsoren. 

 

- Bijlages: 

o MTT dient gegevens aan te leveren cq voor tekenen, zijnde integriteit, VOG en VOT lijst. 

o Deelnemers moeten bijlage tekenen voor integriteit. 
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Overzicht van mogelijke wijzigingen in de licentievoorwaarden welke tussen KNSB en platforms zullen 

worden besproken. Eventuele ingrijpende wijzigingen zullen vroegtijdig bekend worden gemaakt.  

 

Wijzigingen seizoen 2023-2024  

- Pag 4/5, begrippen en partijen:  

o Doorvoeren van wijzigingen van bepaalde begrippen voor meer uniformiteit binnen de 

KNSB. Bijv. mannen/vrouwen ipv dames/heren, ploegen of teams, etc.  

o Bekijken of verschillende definities MTT topdivisies en beloftendivisies nodig zijn. 

 

- Pag 6 t/m 9, art. 3 Licenties (bedrag, procedure en voorwaarden) 

o Toevoeging van collectieve verzekering (bedrijfsaansprakelijkheid en 

bestuursaansprakelijkheid) voor MTT’s bij afnemen licentie. 

o Grootte van TD ploegen, zijnde 4 of 5 deelnemers.  

 

- Pag 9 t/m 10 art 4, Verplichtingen verkrijgen licentie   

o Overleg om vast te stellen of proces met integriteit zo goed verloopt. 

o Overleg om vast te leggen of zaken tussen MTT en deelnemer en tussen MTT en 

ploegleiding advies blijft of verplichting. 

 

- Pag 12 tm 13 Commerciele en communicatieve prestaties 

o Overleg of verschil wedstrijdpak MTT die in topdivisie en beloftendivisie uit komt advies 

of verplichting wordt ivm onderscheidend vermogen. 

o Overleg of er voldoende commerciele uitingen zo omgelijk zijn op wedstrijdpak, helm, 

etc. 

o Verduidelijking leiderspak kunstijsvierdaagse wanneer hier een partij voor gevonden is. 
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