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Athletes Training Centre - Elite ABC statuut
AVLO heeft als bedoeling om het onze beloftevolle atleten iets makkelijker te maken in het bereiken
van hun doelstellingen en hun verder te ondersteunen in het uitbouwen van een mooie
atletiekcarrière.
De ABC ondersteuning is er enkel voor atleten vanaf de bovenbouw die voldoen aan de vooropgestelde
minima. Deze minima zijn bepaald op basis van de jaarboeken van de afgelopen 5 jaar. Elk jaar wordt
het oudste jaar verwijderd door de resultaten van het nieuwste jaarboek. Hierdoor zijn er elk jaar
minimale aanpassingen in de tabellen, maar blijven deze toch actueel. Deze tabellen zijn dan geldig van
1 november van het huidige kalenderjaar (begin nieuw atletiekjaar) t.e.m. 31 oktober van het volgende
kalenderjaar.
De eerste maal dat je het ABC statuut kunt verkrijgen is als 1ste jaars-scholier, en dit op basis van je
prestaties als 2de jaars-cadet.
De instap is telkens voor 2 jaar, met een jaarlijkse evaluatie en een tussenevaluatie na het
winterseizoen. Enkele voorbeelden :
-

Je bent ABC-atleet en je lukt een prestatie die beter is dan je huidige statuut. Je zal volgend
seizoen automatisch een niveau hoger starten.

-

Je bent ABC-atleet en je lukt een prestatie die minder is als je huidige statuut:
~ Indien je je tweede jaar moet starten behoud je jouw statuut
~ Indien je reeds in je tweede jaar zit van je ABC tegemoetkoming, zal je volgend jaar een
niveau zakken of terugvallen op het premiestelsel

-

Je lukt als scholier een prestatie (rekening houdend met afstand, hoogte horden en/of
gewichten) die voorkomt in de tabellen van de junioren, beloften of AC cat. dan kan je ook
genieten van een A of Elite statuut als scholier. Normaliter is een B statuut het hoogste bij
de scholieren.

Vragen? Patrick.van.waes@avlo.be of frederikvanwynsberghe@hotmail.com
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Er zijn vier categorieën :
STATUUT

TEGEMOETKOMING

Elite (*)

1000 € + kledijpakket (***)

A-atleet

700 € + kledijpakket (***)

B-atleet

500 € + kledijpakket (***)

C-atleet

300 €

(**)
(*) Opgelet : het elitestatuut wordt enkel gegeven voor de Olympische nummers
(**) Een Runner’s Lab 50% waardebon afhankelijk van het sponsorniveau ligt ook in de mogelijkheden
voor Elite, A, B atleten
(***)Nieuwkomers in het A, B, Elite gebeuren krijgen voorrang op een nieuw JOMA kledijpakket.
Diegene die reeds een pakket kregen, proberen binnen we het JOMA budget een opvolgingspakket te
geven Keuze. De RvB kan echter ook kiezen om bijvoorbeeld de trainers in een bepaald jaar te voorzien
van een JOMA uitrusting. Verplichting omtrent dragen JOMA kledij worden verder in dit document
toegelicht

Waarvoor kan je de tegemoetkoming gebruiken ?


Betaling externe
trainers/begeleiding



Stages



Trainingsmateriaal (geen kledij
of schoeisel)



Voedingsadvies



Screenings & testings



abonnement fitness /
topsporthal
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Onderzoeken naar
sportgerelateerde blessures





Kinébegeleiding

Kilometervergoeding
(0,34euro/km) ,maximaal 1/5
van het totaalbedrag

Wat verwacht AVLO van jou ?
-

Je draagt je kledijpakket en of clubkledij op wedstrijden (*)

-

Je doet mee aan de interclub en aflossingskampioenschappen indien je geselecteerd bent.
Bij niet selectie kom je de ploeg aanmoedigen

-

Je helpt mee op 1 fundraisingactiviteiten van de club

-

Je gebruikt geen doping. Indien je betrapt wordt betaal je al je ontvangen tegemoetkoming
terug aan de club, evenals teruggave van je kledijpakket.

-

De trainingsinzet wordt nauwlettend opgevolgd en de trainersstaf kan beslissen indien deze
ondermaats is om je tegemoetkoming ‘on hold’ te zetten of ‘te halveren’

(*) uitgezonderd indien je een persoonlijke kledijsponsor hebt
Indien je ABC atleet bent , gelieve dan je vragen en onkosten te stellen of te sturen naar onze ABCcoördinator Frederik Vanwynsberghe. (frederikvanwynsberghe@hotmail.com)
Je onkosten dienen steeds vergezeld te zijn van een bewijsstuk.

Laat zoveel als mogelijk een factuur opmaken en dit aan :
AVLO vzw
Tav ABC Coördinator
Bosmanstraat 55
9160 LOKEREN
BTW nr : BE 0421 348 994

