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Ingeleverd op 		

/

PRESTATIEVERGOEDING INDOOR

junioren / senioren

(lever dit formulier in vóór 15 april 2020)
NAAM 		 		 		

CATEGORIE 				

Prestatie die recht geeft op de prestatievergoeding

Behaalde titel of podiumplaats

(1ste, 2de of 3de plaats + discipline)

Wereldkampioenschap:

plaats

discipline

Europees Kampioenschap:

plaats

discipline

Belgisch Kampioenschap:

plaats

discipline

plaats

discipline

plaats

discipline

plaats

discipline

plaats

discipline

plaats

discipline

plaats

discipline

Vlaams Kampioenschap:
Provinciaal Kampioenschap:
Belgisch Kampioenschap Aflossingen:

Beste Belgische jaarprestatie: discipline + prestatie:
discipline + prestatie:

Belgisch record: discipline + BR:
discipline + BR:

Clubrecord verbeterd en behouden tot het einde van het seizoen
Discipline + CR:
Discipline + CR:

Selecties

(indien ja: plaats en datum)

EK:

WK:

Internationale kampioenschappen

(vink de beste prestatie op EK en/of WK aan)

EK:

1ste plaats

2de of 3de plaats

Top 8

Top 16

Top32

WK:

1ste plaats

2de of 3de plaats

Top 8

Top 16

Top32

/ 2020

Reglement PRESTATIEVERGOEDING 2019-2020

junioren / senioren (Scholieren kunnen geen aanspraak maken op het prestatievergoedingssysteem)
Junioren en senioren die voldoen aan één van de criteria vermeld in de prestatievergoedingstabel dames/heren krijgen
binnen de club een A-statuut waardoor zij vallen onder het prestatievergoedingssysteem. Voor hen vervalt het gewone bonussysteem.
Binnen het A-statuut worden nog eens 5 categorieën (A1 -> A5) onderscheiden.
De prestatievergoeding wordt maar voor 1 discipline uitgekeerd, namelijk deze waarop de atleet het hoogst scoort.
Masters die voldoen aan de criteria kunnen eveneens aanspraak maken op de prestatievergoedingen als hun prestaties
geleverd werden binnen de seniorencategorie.

Atleten met een A-statuut krijgen:
Een prestatievergoeding voor de prestatie die het hoogst scoort binnen de prestatievergoedingstabel (zie p2 en 3).
Daarbovenop komt:
•
•
•
•
•
•
•

Vergoeding voor prestaties op provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen.
Vergoeding voor selectie en prestaties op internationale kampioenschappen.
Vergoeding voor Belgische records en clubrecords.
Vergoeding voor top 50 plaats op de wereldranglijst AC.
Vergoeding voor beste Belgische jaarprestatie.
Kledijpakket ter waarde van € 125 (A5) of € 250 (A3-A4) of 400 € (A2-A1)
Atleten die een eigen kledingsponsor hebben, krijgen dit bedrag cash uitgekeerd.
Atleten in de A1-categorie schrijven zich actief in en betalen een verlaagd inschrijvingsgeld = € 30.

Een A-atleet krijgt een A-status die geldt voor het huidige seizoen en de daaropvolgende 2 jaar.
Dit biedt zekerheid aan een atleet om ook ondersteuning te genieten tijdens en na een blessure.
Dit uiteraard onder voorbehoud dat de atleet blijft werken aan een comeback onder professionele begeleiding (trainer, artsen, kiné ).
Atleten die stoppen met trainen of hun revalidatie niet serieus nemen verliezen hun A-status.
Het bestuur kan de revalidatie opvolgen door de attesten van kinesist en sportarts op te vragen bij de atleet.
Atleten kunnen wel een lagere A-status krijgen bij een langere inactiviteit of mindere prestaties.
Huidige status
A1
A2
A3
A4
A5

Blessure met lange inactiviteit of mindere resultaten
A2
A3
A4
A5
A5

Opmerkingen en bijkomende voorwaarden om een A-statuut te krijgen/behouden
•

Lid zijn van KASVO met borstnummer en bij de Vlaamse Atletiek Liga.

•

Vernieuwen van de aansluiting bij KASVO voor het volgende seizoen, door de nieuwe inschrijvingskaart te ondertekenen
(dit betekent het inschrijvingsformulier op papier invullen of online via de daartoe voorziene tool) en het lidgeld te betalen
vóór 15 oktober 2020. Voor de A1 categorie bedraagt het lidgeld slechts € 30.
Wie later inschrijft dan 15 oktober 2020, ontvangt de helft van het bedrag van de prestatievergoeding.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Steeds aantreden in het officiële clubtruitje op nationale meetings (tenzij het wedstrijdreglement anders voorschrijft).

Het bedrag van een boete bij de VAL bij niet-deelname aan een ingeschreven wedstrijd moet contant betaald worden
aan het secretariaat, anders word je niet opnieuw ingeschreven voor een volgend kampioenschap.
Een nog openstaande boete zal worden afgetrokken van de prestatievergoeding.
Deelname aan de interclub en bij blessure aanwezigheid om de ploeg te steunen.
Bij afwezigheid dient deze gestaafd te worden met een geldige reden.
Premie voor selecties geldt enkel indien een geldige prestatie wordt neergezet.

Atleten die een prestatievergoeding krijgen, dienen maandelijks een kostennota binnen te brengen.
Dit kan gaan over verplaatsingsonkosten (verplaatsing huis-training-huis) of onkosten kinesist/sportarts.
De prestatievergoeding wordt op de uitreiking enkel aan de desbetreffende atleet of aan
familie binnen de eerste graad meegegeven.

Wie niet kan aanwezig zijn op de avond van de uitreiking van de prestatievergoeding en het bestuur
niet vooraf heeft verwittigd met een geldig excuus, ontvangt de helft van het bedrag.

De prestatievergoeding is dan persoonlijk af te halen in het secretariaat binnen de maand na de uitreiking.
De atleten worden verwacht op het sportreferendum en de kampioenenhulde van de stad Oudenaarde.
Bij afwezigheid dienen ze hun afwezigheid te staven.

Het bestuur behoudt zich het recht om de status van de atleet in te trekken op basis van gegronde redenen.

Prestatievergoeding door de atleet schriftelijk aan te vragen vóór 31 oktober 2020 door het prestatievergoedingsformulier
in te vullen en tijdig af te geven.

