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De probleemstelling

1) Het uitbetalen van al dan niet aangesloten atleten voor hun ‘prestaties’ is in strijd met:
a. De vzw wetgeving:
i. Artikel 1: De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of
handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden
te verschaffen.
ii. Artikel 12: Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen
aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet
terugvorderen.
b. De vrijwilligerswetgeving: Vrijwilligers kunnen nooit voor hun prestaties betaald worden
maar de kosten die ze maken "mogen" wel vergoed worden mits de spelregels
gerespecteerd worden.
2) Om onze atleten deels tegemoet te komen in de kosten die door hen worden gedragen om zich
optimaal voor te bereiden op de komende wedstrijden, wordt er een onkosten
vergoedingsbudget beschikbaar gesteld.
3) Een verdeelsleutel is opgemaakt in functie van het specifiek talent, prestatieniveau en/of de
klassering in een aantal klassementen tijdens het voorbije en/of lopende seizoen.
4) Bij het ontbreken van voldoende financiële middelen, wegens onvoorziene omstandigheden, kan
de Raad Van Bestuur ten alle tijde het voorziene budget herzien.
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De algemene voorwaarden

1) Een atleet/atlete komt in aanmerking voor een kostenvergoeding indien hij/zij:
a. Aan alle financiële verplichtingen tegenover de club heeft voldaan.
b. Steeds onze clubwedstrijdkledij draagt bij deelname aan officiële wedstrijden, tenzij
anders opgelegd door de VAL.
c. Een startvergunning heeft bij onze club voor het lopende seizoen, op het moment van de
uitbetaling. Na opzeg/ontslag van de atle(e)t(e) wordt geen enkele kostenvergoeding
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3)
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6)
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(OUTDOOR, REGELMATIGHEIDSKLASSEMENT, Individuele en/of vaste
kostenvergoeding) meer uitbetaald op basis van geleverde ‘prestaties’.
Indien door de atleet/atlete niet alle voorwaarden werden vervuld, beslist de Raad Van Bestuur
over het toekennen van de desbetreffende kostenvergoeding.
De Raad van Bestuur kan bij duidelijk wangedrag, onsportief gedrag of weigering om aan de
interclub(s) deel te nemen, een bepaalde som in mindering brengen.
Een lijst van de atleten die in aanmerking komen voor een kostenvergoeding wordt gepubliceerd
in het clubblad voorafgaand aan de data van uitbetaling.
De uitbetalingen van de kostenvergoedingen zijn in principe op de volgende data:
a. VELDLOOPKLASSEMENT en INDOOR: tgv de open club BBQ.
b. OUTDOOR en REGELMATIGHEIDSKLASSEMENT, Individuele en Vaste
kostenvergoeding: tgv het clubfeest.
c. De mogelijk diverse vergoedingen worden verzameld in één omslag per atleet.
Van diegenen die op de voorziene uitbetalingdata hun vergoeding niet persoonlijk komen
ophalen, worden deze door de schatbewaarder bewaard tot de volgende geplande uitbetaling.
De vergoedingen die ook daar niet persoonlijk opgehaald worden, gaan terug in de clubkas. Enkel
met een geldige reden van afwezigheid (ziekte, overlijden, ploegenwerk, verblijf in het
buitenland, …) wordt van deze regel afgeweken. De reden wordt steeds voorafgaandelijk aan
iemand van het Dagelijks Bestuur voorgelegd en wordt door de Raad van Bestuur beoordeeld.

De forfaitaire kostenvergoeding

1) De club voorziet jaarlijks een vast bedrag voor de forfaitaire kostenvergoeding aan een
beperkt aantal geselecteerde atleten (vanaf Junior) en deze wordt op individuele basis
vastgelegd door de Raad van Bestuur. De richtlijnen die hierbij gehanteerd worden zijn terug
te vinden in RL 27.
2) De vaste kostenvergoeding is beperkt per atleet/atlete en in zijn totaal volgens de budgettaire
voorzieningen:
a) Maximaal bedrag per atleet/atlete :
500,00 €
3) De vaste kostenvergoeding wordt per sportjaar uitbetaald in 2 schijven :
a) 50% na (her)aansluiting, t.g.v. het Clubfeest.
b) 50% na (her)aansluiting voor het volgende sportjaar, t.g.v. het Clubfeest. Op basis van
een evaluatie van de prestaties in het afgelopen seizoen, kan de RvB beslissen om het
resterend bedrag aan te passen.
4) Naast een aantal algemene voorwaarden, moet ook voldaan worden aan onderstaande
voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vaste kostenvergoeding :
a) Deel neemt - of aanwezig is - aan de Interclubs, op verzoek van de clubtrainer(s).
b) Deel neemt - of aanwezig is - aan minstens 3 van de volgende wedstrijden en/of
clubmanifestaties te Ertvelde, op verzoek van de clubtrainer(s) zoals o.a.:
i. Evergem Ekiden aflossingsmarathon (1 mei)
ii. Onze zomermeetings: Hamerfestival, ACM Gouden 3000m, ….
iii. Blauw-Geel Augustijnloop (eind augustus)
iv. Oefenveldloop (oktober)
v. Internationale Kerstprijs veldloop (eind december)
c) Aanwezig is op minstens 1 uitreiking van een clubklassement
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De individuele prestatie kostenvergoeding
1) De individuele prestatie kostenvergoeding (zie RL 28) omvat :
a. Een podium plaats, individueel en/of als ploeg, op een Belgisch Kampioenschap
b. De eerste 20 plaatsen op het BK Cross (SEN)
c. De eerste 10 plaatsen op het BK korte Cross (SEN)
d. Een beste prestatie volgens de IAAF scoring tabel (outdoor of indoor)
e. Een beste jaarprestatie (outdoor/indoor)
f. Een Belgisch record
g. Een selectie voor een belangrijke wedstrijd, door de VAL of KBAB
2) De prestatie kostenvergoeding is begrensd per atleet/atlete en in zijn totaal volgens de
budgettaire voorzieningen:
a. Maximaal bedrag per atleet :
625,00 €
b. Maximaal bedrag per atlete :
625,00 €
3) De podium kostenvergoeding (BK’s) is in functie van aantal deelnemers en/of gecombineerd
met de behaalde punten volgens IAAF scoring tabel. Dit wordt jaarlijks herzien door de
Raad van Bestuur.
4) Op basis van een puntentabel per onderdeel van de prestatie onkostenvergoeding wordt een
totaal aantal prestatiepunten per atleet/atlete toegekend.
5) Op basis van het totaal aantal prestatiepunten en het maximaal totaal te besteden bedrag
wordt de “prestatie puntwaarde” berekend.
6) De maximale prestatie puntwaarde INDOOR bedraagt:
10,00 €
7) De maximale prestatie puntwaarde OUTDOOR bedraagt :
20,00 €.
8) De individuele prestatiekostenvergoeding wordt eenmalig uitbetaald, t.g.v. het Clubfeest.
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De klassement kostenvergoeding
1) Het reglement om in aanmerking te komen voor het desbetreffende clubklassement wordt
jaarlijks herzien door het Bestuur en gepubliceerd in het clubblad. De richtlijnen die hierbij
gehanteerd worden zijn terug te vinden in RL 28, 29, 30 en 31.
2) Het INDOOR- en het VELDLOOPKLASSEMENT klassement zijn niet cumuleerbaar. Bij
klassering in de beide klassementen wordt enkel de hoogste vergoeding weerhouden.
3) Een master kan in het INDOOR en/of OUTDOOR klassement zich eveneens klasseren als
senior. De vergoedingen zijn niet cumuleerbaar, enkel de hoogste vergoeding wordt
weerhouden.
4) Om in aanmerking te komen voor een klassement zal de atleet een ingevuld prestatieblad
moeten indienen. Voor de cadetten, scholieren, junioren, senioren en masters zijn er 3
soorten prestatiebladen: één voor het winterseizoen veldlopen (VELDLOOPKLASSEMENT),
één voor het winterseizoen INDOOR en één voor het zomerseizoen OUTDOOR. Deze
prestatiebladen zullen ook dienst doen om het REGELMATIGHEIDSKLASSEMENT
klassement op te maken. Wie dus zowel zijn winter- als zomerprestaties ingediend heeft,
dient dit niet nogmaals te doen voor zijn REGELMATIGHEIDSKLASSEMENT klassement.
5) Ook de jeugd (benjamins, pupillen en miniemen) kunnen deze zelfde prestatiebladen
gebruiken met uitzondering van het blad zomerseizoen OUTDOOR. Daarvoor is een apart
"prestatieblad jeugd" voorzien.
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6) De klassement vergoeding is beperkt per atleet/atlete en in zijn totaal volgens de
budgettaire voorzieningen:
a. Maximaal cumuleerbaar bedrag per atleet :
625,00 €
b. Maximaal cumuleerbaar bedrag per atlete :
625,00 €
7) De klassering geeft recht op een aantal punten per atleet/atlete volgens de behaalde plaats.
Op basis van het totaal aantal punten wordt de “klassement puntwaarde” berekend per
clubklassement.
8) De maximale klassement puntwaarde INDOOR bedraagt :
10,00 €
9) De maximale klassement puntwaarde VELDLOOPKLASSEMENT bedraagt :
20,00 €
10) De maximale klassement puntwaarde OUTDOOR bedraagt :
20,00 €
11) De ‘symbolische puntwaarde’ voor de REGELMATIGHEIDSKLASSEMENT kostenvergoeding
wordt berekend op basis van het totaal aantal punten van alle geklasseerde atleten en
bedraagt maximaal: 1,00 €
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