
REGLEMENT FINANCIËLE STEUN AAN ATLETEN 
 
Onkostenvergoedingen seizoen 2019-2020     
 
Het hoofdbestuur van AC Herentals heeft besloten om in het seizoen 2019-2020 zijn beloftevolle en 
topatleten financieel te ondersteunen in hun inspanningen om nog beter te worden. 
De atleet of zijn trainer dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij de secretaris van de club. 
 
Voorafgaand : 
"Per atletiekseizoen kan een atleet slechts genieten van de onkostenvergoeding in één van deze 
statuten. Indien een atleet op basis van de opgenomen criteria in aanmerking zou komen voor zowel 
de vergoeding statuut topatleet en beloftestatuut, zal enkel de vergoeding topatleet weerhouden 
worden."  
 

1. Beloftenstatuut 
 

Een onkostenvergoeding wordt toegekend bij het behalen van volgende prestaties: 

 Podiumplaats Belgisch kampioenschap junioren/beloften 

 Vlaams kampioen junioren/beloften 
 
De vooropgestelde prestaties moeten behaald worden in olympische disciplines  of de cross.  

 
2. Topstatuut 

 
Een onkostenvergoeding wordt toegekend bij het behalen van volgende prestaties: 

 Top 5-plaats Belgisch kampioenschap korte cross alle categorieën 

 Top 10-plaats Belgisch kampioenschap lange cross alle categorieën 

 Top 5-plaats in het eindklassement van de cross cup alle categorieën 

 Vlaams kampioen cross alle categorieën 

 Plaatsing EK of WK cross /indoor/outdoor 

 Podium Belgische kampioenschap alle categorieën indoor/outdoor 

 Vlaams kampioen alle categorieën indoor/outdoor 

 Prestatie beter dan de bijgevoegde tabel. De tabel is gebaseerd op de 10de prestatie 
AC  aller tijden, met een deviatie van 3 %,  
 

De vooropgestelde prestaties moeten behaald worden in olympische disciplines of de cross.  
 

3. Overeenkomst op maat 
 

Wanneer een atleet uitzonderlijke prestaties heeft geleverd, kan er een overeenkomst op 
maat uitgewerkt worden met het hoofdbestuur.  Deze atleet kan voorgesteld worden door de 
persoonlijke trainer, door het TC of door het HB.  Het hoofdbestuur bespreekt dit dan op hun 
eerstvolgende vergadering. 
 

4. Onkostenvergoeding 
 

A.C. Herentals vergoedt de atleten met een belofte- of topstatuut, of overeenkomst op maat 
op basis van een onkostenvergoeding.  
 
Terugbetaalde kosten: 



 Onkosten worden slechts terugbetaald na voorlegging van bewijsstukken. Bij twijfel 
zal het hoofdbestuur een beslissing nemen. 

 Mogelijke kosten : lactaattesten, externe trainers, trainingssessies buiten de club, 
stages, verplaatsingsvergoedingen, medische kosten, sportkledij/materiaal, … 

 
5. Duur van het statuut 

 
Wanneer een atleet de criteria behaalde tijdens het seizoen geldt het belofte- of topstatuut 
voor de 2 volgende seizoenen, zonder dat dit cumuleert met het bereiken van het statuut in 
het daaropvolgend jaar. 
Bv. Statuut behaald tussen november 2018 en oktober 2019. Jaaroverzicht van de onkosten 
binnenbrengen oktober 2020 en oktober 2021. Bij het behalen van het statuut tussen nov 
2019 en okt 2020 wordt dit verlengd tot okt 2022. 

 De overeenkomst op maat geldt voor 1 seizoen volgens dezelfde modaliteiten. 
 

Als een atleet niet meer de intentie heeft om zijn ontwikkeling/prestatieniveau verder te 
zetten beëindigt ook het statuut. Dit wordt beoordeeld door de trainers.  

 
6. Moment van terugbetaling 

 
De onkosten worden terugbetaald telkens uiterlijk in december na indiening ervan  mits 
voorlegging van bewijsstukken van de onkosten en mits heraansluiting bij de club.  
Indien een atleet geen onkosten heeft of niet aan maximum bedrag geraakt omwille van 
bijvoorbeeld sponsoring of een professioneel statuut wordt het resterende bedrag 
overgedragen naar volgende seizoen, met bepaalde maxima. 

Betaling ervan gebeurt ook na het zomerseizoen bij voorlegging onkosten en mits 
heraansluiting. 

 
7. Verplichtingen 

 

 hij/zij verklaart zich bereid om het ganse jaar lid te blijven van de club (een overgang 
tijdens het seizoen zal hem/haar dus geweigerd worden) 

  hij/zij verklaart zich bereid, indien geselecteerd,  om deel te nemen aan de selecties van 
club (interclub, aflossingskampioenschappen, …) 

 Zichtbaarheid in wedstrijdclubkledij tijdens wedstrijden en podiumceremonies 

 hij/zij verklaart zich bereid deel te nemen aan de kampioenschappen AC 

 hij/zij verklaart zich bereid deel te nemen aan de 1-mei Athletic Classics Meeting 

 hij/zij stelt zich in principe één maal ter beschikking voor representatie. Dit kan 
inhouden: 

o voor een aantal uur aanwezig zijn op een sportbeurs van Stad Herentals 
o uitreiken medailles op een jeugdmeeting 
o … 

Het is evident dat deze representatie enkel kan gevraagd worden als dit niet in 
tegenspraak is met het sportieve (niet tijdens kampioenschappen, flanders cups en 
belangrijke wedstrijden). 

 
Bij niet-naleving hiervan kan het bestuur een deel van de vergoeding inhouden. 
 
 
 

 



8. Beloftevolle jongeren (cumuleerbaar met belofte- of topstatuut, of overeenkomst op maat) 
 

Atleet behaalt een opvallende prestatie bij de scholieren, junioren, beloften  
of senioren: 

 De atleet behaalt een top 5 plaats op het BK in zijn leeftijdscategorie. 

 De atleet behaalt een podiumplaats op BK aflossingen AC. 
 

 
9. Testen: 

 
Voor de fast-testen (max. 2x/jaar) komen die atleten in aanmerking die deelnemen aan het BK 
voor CAD en SCH op de piste of die deelnemen aan het KVV of het BK voor JUN en SEN    

 
Voor de lactaattesten (max. 2x/jaar) geldt hetzelfde als voor de fast-testen.  Hier wordt verder 
uitgebreid voor de top-20 van het BK veldlopen CAD/SCH/JUN en een top-30 van het BK 
veldlopen SEN.  

 
10. Atletenfonds: zie Fit-O-Bode 

 

 
De minima om te worden gepromoveerd tot het ACHL topstatuut 
 

Proef Dames Heren 

100m 11”83 10”66 

200m 24”02 21”36 

400m 54”50 47”25 

800m 2’06”33 1’49”35 

1500m 4’17”47 3’42”73 

5 000m 16’18” 13’47” 

10 000m 34’08” 28’54” 

100h 13”74  

110h  14”07 

400h 58”82 51”39 

3000 st 10’46” 8’50” 

Hoog 1m82 2m13 

Ver 6m10 7m62 

Hinkstap 12m43 15m28 

Polsstok 3m92 5m23 

Kogel 14m33 16m77 

Discus 50m31 53m63 

Speer 50m31 70m61 

Hamer 50m99 60m63 

Meerkamp 5519 7247 

 

 


