
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarborgreglement 
Stichting Waarborgfonds Sportservice 

 
Aangeslotenen: 
Bij de Stichting Waarborgfonds Sportservice zijn aangesloten: 
1. De Besloten Vennootschap Sportkader Nederland (KvK 34168207) 
2. De Stichting Sportservice Holland (KvK 34167758) 
3. De Stichting Sportkader Nederland (KvK 54111870) 
4. De Stichting Sportkader Nederland Plus Pensioen (KvK 54112834) 

 

 
Arbeidsovereenkomst: 
de door een aangeslotene van de Stichting Waarborgfonds Sportservice gesloten 

arbeidsovereenkomst met een sportfunctionaris voor het verrichten van werkzaamheden bij een 

(sport)organisatie. 
 

Arbeidsongeschiktheid: 
verhindering van de sportfunctionaris om de bedongen arbeid te verrichten ten gevolge van ziekte, 

zwangerschap of bevalling. 
 

Sportfunctionaris: 
natuurlijk persoon die (technische) leiding en/of overige ondersteuning biedt bij het uitoefenen van 

sport bij een (sport)organisatie. 
 

Waarborgfonds: 
de stichting ‘Stichting Waarborgfonds Sportservice’ (KvK 34295858) 

 

 
Artikel 1 Doel Waarborgfonds 
Het Waarborgfonds is bestemd voor het doen van uitkeringen aan (sport)organisaties, die gelieerd 

zijn aan één van de aangeslotenen, als voornoemd, ter vergoeding van kosten in geval van 

arbeidsongeschiktheid van een voor een (sport)organisatie werkzame sportfunctionaris gedurende 

de duur van diens arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de kosten die voortvloeien uit of 

samenhangen met verplichtingen op grond van de Wet verbetering Poortwachter. 
 

Artikel 2 Dienstverlening Aangeslotenen jegens (sport)organisaties 
2.1 De aangeslotenen hebben - kort samengevat - ten doel om zonder winstoogmerk de 

belangen van de sport en de deelneming aan sport te behartigen. 
2.2 Voor dit doel houden zij zich ondermeer bezig met het voor rekening en risico van 

(sport)organisaties in dienst nemen en beschikbaar stellen van sportfunctionarissen. 
2.3 Nadat een (sport)organisatie een geschikte sportfunctionaris heeft gevonden, sluit de 

aangeslotene enerzijds een overeenkomst terzake met deze (sport)organisatie en gaat zij 

anderzijds met deze sportfunctionaris een arbeidsovereenkomst aan voor het verrichten 

van werkzaamheden bij die (sport)organisatie. 
2.4 Gedurende de duur van deze arbeidsovereenkomst is de (sport)organisatie aan de 

aangeslotene een maandelijkse vergoeding verschuldigd waarvan de hoogte gelijk is aan 

het met de sportfunctionaris overeengekomen bruto maandsalaris verhoogd met 

werkgeverspremies voor de sociale verzekeringen, aan de sportfunctionaris toekomende 

vergoedingen voor onkosten en een bijdrage voor de dienstverlening door de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

aangeslotene aan de (sport)organisatie, waarvan de hoogte jaarlijks door de aangeslotene 

wordt vastgesteld. 
2.5 Indien de werkzaamheden niet door de sportfunctionaris worden verricht wegens 

arbeidsongeschiktheid, blijft de (sport)organisatie de maandelijkse vergoeding aan de 

aangeslotene verschuldigd. De (sport)organisatie kan ter zake geen aanspraken jegens de 

aangeslotene geldend maken maar kan zich tot de Stichting Waarborgfonds Sportservice 

wenden. 
 
 

Artikel 3 Verplichting Waarborgfonds t.o.v. de Aangeslotene 
In een overeenkomst heeft de Stichting Waarborgfonds Sportservice zich ten opzichte van de 

aangeslotene verplicht, overeenkomstig de voorwaarden als omschreven in dit reglement, tot het 

doen van uitkeringen aan (sport)organisaties, die gelieerd zijn aan de aangeslotene ter vergoeding 

van kosten in geval van arbeidsongeschiktheid van een voor een (sport)organisatie werkzame 

sportfunctionaris gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst die de aangeslotene ten 

behoeve van die (sport)organisatie met die sportfunctionaris is aangegaan. 
 

Artikel 4 Uitkering 
4.1 De (sport)organisatie heeft aanspraak op een uitkering van de Stichting Waarborgfonds 

Sportservice ter vergoeding van kosten in geval van arbeidsongeschiktheid van een 

sportfunctionaris indien: 
- de (sport)organisatie met minstens één van de aangeslotenen een overeenkomst heeft 

gesloten als bedoeld in artikel 2.3 en zij de uit die overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen is nagekomen, 
- de aangeslotene ten behoeve van de (sport)organisatie, met een sportfunctionaris een 

arbeidsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 2.3, 
- deze sportfunctionaris, gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst, 
arbeidsongeschikt is geworden. 
4.2 De aan de (sport)organisatie toekomende uitkering wordt berekend aan de hand van het 
bruto dagloon over wegens arbeidsongeschiktheid niet gewerkte dagen. 
4.3 De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het bruto dagloon, inclusief sociale lasten. 
4.4 Uitgaande van een aaneengesloten periode vanaf het moment van aanvang van de 

arbeidsongeschiktheid, keert de Stichting Waarborgfonds Sportservice over maximaal 104 

weken uit. 
4.5 De (sport)organisatie kan de Stichting Waarborgfonds Sportservice schriftelijk verzoeken 
om een aanvullende uitkering ter hoogte van 30% van het bruto dagloon toe te kennen 
over de veertiende tot en met 52e week van de arbeidsongeschiktheid. Het staat de 

Stichting Waarborgfonds Sportservice vrij om dit verzoek toe te staan of te weigeren. 
4.6 De periode waarover de aan de (sport)organisatie toekomende uitkering wordt berekend, 

vangt aan op de dag dat de arbeidsongeschiktheid bij de Stichting Waarborgfonds 

Sportservice is gemeld. Het staat een aangeslotene vrij in de overeenkomst met de 

(sport)organisatie maximaal vijf wachtdagen op te nemen. Gedurende deze wachtdagen 
kan de (sport)organisatie geen aanspraak maken op de in dit artikel bedoelde uitkering 
4.7 De periode waarover de aan de (sport)organisatie toekomende uitkering wordt berekend, 

eindigt op het moment dat de sportfunctionaris is hersteld, of op het moment dat de 

sportfunctionaris twee jaar arbeidsongeschikt is, of op het moment dat de 

arbeidsovereenkomst tussen de aangeslotene en de sportfunctionaris eindigt. 
4.8 De (sport)organisatie is gehouden onverwijld gevolg te geven aan ieder verzoek of 

instructie van de aangeslotene en/of de betrokken arbodienst, al dan niet in het kader van 

de Wet verbetering Poortwachter, gericht op het bespoedigen van de re-integratie van de 

arbeidsongeschikte functionaris. Het waarborgfonds zal op het moment van advies van de 

arbo arts het uitkeringspercentage aanpassen aan de arbeidsgeschiktheid van de 

medewerker. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 Indien de (sport)organisatie in strijd handelt met hetgeen in onderhavig reglement is bepaald, heeft 
de Stichting Waarborgfonds Sportservice het recht de uitkering als bedoeld in artikel 3 van dit 

reglement met ingang van de eerstvolgende volle kalendermaand stop te zetten. 
 

Artikel 5 Meedelen Einde Arbeidsongeschiktheid 
De (sport)organisatie is gehouden om, zodra zij heeft vernomen dat de arbeidsongeschiktheid van 

de sportfunctionaris is beëindigd dan wel dat de sportfunctionaris twee jaar arbeidsongeschikt is, 

de Stichting Waarborgfonds Sportservice onverwijld hieromtrent te informeren. 
 

Artikel 6 Werking Reglement 
6.1 De Stichting Waarborgfonds Sportservice is gerechtigd dit reglement te wijzigen. Bindend 

is de versie van het reglement dat, ten tijde van de aanvang van de arbeidsongeschiktheid 

van de sportfunctionaris, laatstelijk is vastgesteld. 
6.2 De werking van het reglement eindigt op het moment dat de in artikel 3 bedoelde 

overeenkomst tussen de aangeslotene en de Stichting Waarborgfonds Sportservice 

eindigt. Over tijdvakken na dat tijdstip kunnen geen aanspraken meer geldend gemaakt 

worden. 
 

Stichting Waarborgfonds Sportservice, kantoor houdende bij de 

Stichting Sportservice Nederland 
T 088 2037300 
E info@teamsportservice.nl 

 
KvK 34295858 
Bank NL75 RABO 0118 0258 80 

 
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem 

alsmede bij de Kamer van Koophandel te Haarlem, 
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