Zoals reeds aangekondigd op het NTB congres hebben we binnen de RBR Series de financiële
kant ingrijpend veranderd, om meer helderheid te geven richting alle betrokkenen. Grootste
voordeel voor de verandering is de zekerheid die we organisaties kunnen bieden op een vast
bedrag aan inkomsten, zonder risico dat dit minder wordt dan begroot door bijvoorbeeld
niet startende teams. Tegelijkertijd bieden we teams de mogelijkheid om de inschrijving
direct te regelen, zodat de administratie in het seizoen zelf beperkt blijft. Tenslotte geeft dit
helderheid door op hoofdlijnen dezelfde opzet te gebruiken als binnen de Teamcompetities
triathlon.
Uitgangspunt bij het organiseren van de competitie is dat alle betrokkenen (financieel)
bijdragen aan het mede mogelijk maken van de NTB Run Bike Run Series.
Teams, wedstrijdorganisaties en de NTB dragen met elkaar bij aan de kosten die gemaakt
worden. Alle partijen profiteren daarbij elk op hun eigen manier van de mogelijkheden en
voordelen die de competitie biedt.
FINANCIELE OPZET 2019
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Teams betalen een all-inclusive tarief voor deelname aan de competitie. Hiervoor
krijgen ze een georganiseerd competitieseizoen met (zeven) wedstrijden en mooie
ingrediënten. De beste zes uitslagen tellen mee voor de competitiestand.
In de Serie A bestaat een team uit minimaal drie en maximaal vijf starters per
wedstrijd. In de Serie B en in de vrouwenserie bestaat een team uit minimaal twee en
maximaal vier starters per wedstrijd.
Het all-inclusive tarief geldt voor het team en is onafhankelijk van het uiteindelijke
aantal starters per team per wedstrijd.
Een team gaat bij inschrijving voor de competitie een betalingsverplichting aan voor
het volledige deelnamebedrag. Het team heeft daarmee gegarandeerde startplekken
voor haar atleten tijdens alle RBR-Series wedstrijden.
Van het totaalbedrag wordt minimaal 25% voldaan bij inschrijving (december 2018)
via iDEAL. De overige 75% kan desgewenst direct worden betaald, of op een later
moment (in januari) per factuur worden voldaan.
Inschrijven voor de wedstrijd gebeurt nog altijd via www.ntbinschrijvingen.nl. Enige
wat daar per wedstrijd nog moet worden afgerekend zijn eventuele chipkosten.
In 2019 is er plaats voor maximaal 40 teams (10 teams Serie A, 15 teams Serie B, 15
teams vrouwen).

ORGANISATIES
 Organisaties ontvangen voor het organiseren van wedstrijden binnen de Run Bike
Run Series een vast bedrag. Het hosten van een bepaalde serie levert daarmee
gegarandeerd bedrag X op.
 Bovenop dit basisbedrag is een bonusuitkering mogelijk. Uitgangspunt is dat we deze
bonus aan alle wedstrijdorganisaties uit willen keren. Voorwaarde is het nakomen













van de afspraken die horen bij het organiseren van een RBR Series wedstrijd (zie
verderop).
De tarieven zijn vooraf bekend en inclusief (bijna) alles. In het vaststellen van de
tarieven is rekening gehouden met een bijdrage van de organisatie (een zogenaamde
‘fee’), het prijzengeld voor het dagklassement dat aan teams wordt uitgekeerd én de
10% deelnemersafdracht. Dit resulteert in administratief gemak voor zowel
wedstrijdorganisaties als de NTB. Het enige wat nog ontbreekt zijn de chipgelden
(daarover hieronder meer) en eventuele fees, prijzengelden en aanvullende
afspraken voor het organiseren van een NK.
De open inschrijvingen voor een NK (deelnemers die niet meedoen aan de RBR
Series) genereren extra inkomsten voor die wedstrijdorganisatie. Gebleken is dat de
competitie een extra aantrekkingskracht heeft op deelnemers die niet meedoen aan
de RBR Series.
We werken op basis van wederkerigheid, waarbij de wedstrijdorganisatie en de RBR
Series samenwerken om voor teams, publiek en relaties een zo mooi mogelijke
wedstrijd neer te zetten.
o De NTB Run Bike Run Series levert deelnemende teams en daarmee garantie
voor een gevulde wedstrijd(serie) en gegarandeerde inkomsten.
o De wedstrijdorganisatie garandeert een dagprogramma, parcoursen
(veiligheid!) en een wisselzone (ruimte om borden teams RBR Series te
plaatsen) die passen bij de eisen van de te hosten wedstrijd, faciliteert een
mooie huldiging, draagt zorg voor het promotiemateriaal van de Run Bike Run
Series, biedt ruimte aan teamtenten, zorgt voor timing met tussentijden en
uitslagverwerking via NTB-template op de wedstrijddag.
Deze wederkerigheid komt tot uiting in de vergoeding. Deze bestaat uit een
basisbedrag en een bonusbedrag. Een maand vóór de wedstrijddatum ontvangt de
organisatie het basisbedrag. In de week ná het evenement ontvangt het een (deel
van het) bonusbedrag, als (onderdelen van) de besproken garanties in orde waren.
De voorwaarden die horen de bonus werken we nog nader uit in een ‘handboek voor
wedstrijdorganisaties’.
Het aantal precieze deelnemende teams is niet direct relevant. Of er nu 14 of 20
teams aan startserie mee doen, maakt immers voor de gevraagde kwaliteit en het
benodigde tijd in het dagprogramma niet uit. Met de vaste vergoeding is er garantie
op inkomsten en een gevulde startserie.
Eventuele chipgelden van atleten die met een huur- of koopchip starten, worden na
afloop van het evenement doorgezet naar de wedstrijdorganisatie.

TARIEVENLIJST RUN BIKE RUN SERIES 2019
AFSTAND

BASISVERGOEDING

MAXIMALE BONUS

TOTAAL

Sprint

1750

500

2250

Classic

2250

500

2750

NB. In geval van teamformats wordt in principe gewerkt met de vergoeding die hoort bij de
afstand van het format (bijvoorbeeld: Team Time Trial over de sprintafstand = sprintafstand
en Team-Relay over korte afstanden = sprintafstand).
De prijzengelden voor het dag- en eindklassement zullen in januari bekend gemaakt worden, zodra
bekend is hoeveel teams er daadwerkelijk meedoen en daarmee het daadwerkelijke budget.

