
Februari 2020. 

REGLEMENT ATLETENPREMIES LOOISE AV 
 

TOEKENNING: 

 

Over het toekennen van de premies voor atleten wordt jaarlijks beslist door de raad van bestuur. 

Atletenpremies zullen enkel uitgekeerd worden als de financiële toestand van de club dit toelaat. 

Ze zijn een gunst, geen recht, en dus niet afdwingbaar. 

De premies worden uitgekeerd in de maand na de kampioenenviering van Looise AV, die 

betrekking heeft op het seizoen ervoor.  

Er zijn enkel premies voorzien vanaf de leeftijdscategorie kadet. 

 

VOORWAARDEN: 

 

Enkel de prestaties geleverd door een atleet in de clubtrui (singlet of topje) van Looise AV komen 

in aanmerking voor premies (uitgezonderd de prestaties geleverd als vertegenwoordiger van de 

KBAB, vb. tijdens Olympische Spelen, Wereld – of Europees Kampioenschap). 

 

Prestaties in een ander shirt komen niet in aanmerking, tenzij er een bijkomend logo van Looise 

AV én van de hoofdsponsor van Looise AV is aangebracht op dit shirt. 

 

De aanwezigheid van de atleet op de kampioenenviering is vereist, wil deze aanspraak maken op 

de premies. De raad van bestuur oordeelt of een eventuele afwezigheid van de atleet op deze 

kampioenenviering als gerechtvaardigd mag gezien worden. 

Een atleet die volgens de statuten geschorst of uitgesloten werd voor een bepaalde periode, heeft in 

principe geen recht meer op enige vergoeding voor het seizoen, waarbinnen deze 

schorsing/uitsluiting valt. De raad van Bestuur kan hierop uitzonderingen toestaan. 

 

Aan een atleet kunnen slechts premies uitgereikt worden wanneer deze nog wedstrijdatleet is bij de 

club op het ogenblik van de prijsuitreiking.  

Dus: Een atleet die op 1 februari niet meer aangesloten is als wedstrijdatleet bij Looise AV, heeft 

geen enkel recht meer op enige vergoeding voor prestaties geleverd in het seizoen waarop de 

kampioenenviering betrekking heeft. 

Hierop is slechts één uitzondering toegestaan, wanneer de atleet gestopt is met atletiek en dan ook 

slechts mits akkoord van de raad van bestuur. 

 

Wanneer de atleet gevraagd wordt om deel te nemen aan een interclub, is zijn deelname vereist, 

tenzij een gegronde en vooraf tijdig gemelde afwezigheid wegens vb. kwetsuur. Een atleet die 

zonder gegronde reden niet deelneemt aan een interclub, kan geen aanspraak maken op enige 

vergoeding voor prestaties tijdens dat seizoen. 

 

De atleet dient waardering voor de club getoond te hebben, wil hij aanspraak op een vergoeding 

voor dat seizoen kunnen maken. Bij podiumceremonies dient daarom het clubtruitje gedragen te 

worden, bij foto’s in de pers wordt het clubtruitje gedragen (indien men daar enige vat op heeft) en 

de clubnaam dient vermeld te worden. De raad van bestuur beslist eventueel om de premie in te 

houden als de atleet zich in de media negatief uitlaat over de club of haar sponsors. 

 

De atleet dient in de loop van het seizoen waarvoor de premie uitbetaald wordt, minstens aan één 

Looise organisatie (meeting of veldloop) deelgenomen te hebben.  
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PREMIES: 

 

Er zijn premies (cumuleerbaar) voorzien voor: 

- Deelname aan de OS, WK en EK: Voor A.C. bedragen die: 200 euro + 200 euro voor een 

eventuele volgende ronde; Voor WK/EK juniores/beloften/scholieren (ook bij G-atleten) 

bedragen die 50 euro + 50 euro voor een volgende ronde. Voor deelname aan WK/EK 

masters: 50 euro + 50 euro voor volgende ronde, behalve wanneer minder als 5 deelnemers. 

In dat geval is het 25 euro + 25 euro.  

- Voor G-atleten (A.C.) gelden volgende premieafspraken: Voor goud op BK AMH en op 

BK Special Olympics: 25 euro. Deelname aan WK Para athletics of Special Olympics, of 

EK: 100 euro + 100 euro bij volgende ronde. 

- Belgisch Record (zie premietabel) 

- Deelname aan de interclubs: voor kadetten/scholieren: 10 euro; voor masters: 20 euro; 

voor alle categorieën: 25 euro.                                                                                                         

Voor de verplaatsing naar de interclubs hebben atleet en trainer recht op 0,20 eurocent 

vergoeding per km van de woonplaats van de atleet/trainer naar de plaats waar de interclub 

betwist werd, tenzij de club een bus had ingelegd. Wie andere atleten in zijn/haar voertuig 

meenam, heeft per atleet recht op 0,05 eurocent per km extra. Zij dienen deze km 

vergoeding zelf aan te vragen bij de voorzitter van Looise AV. 

- Plaats in de top 10 volgens het jaarboek van de VAL. Deze zijn cumuleerbaar vb. 100m 

en 200m bij juniores en alle categorieën. (zie premietabel) 

- Plaats in de top 8 op het Belgisch Kampioenschap (outdoor én indoor - indien 8 plaatsen 

gekend) (zie premietabel). Dit geldt ook voor BK 10.000m, ½ marathon en marathon. 

- Plaats in top 15 op Belgisch Kampioenschap veldlopen (zie premietabel). 

- Plaats in top 5 op Vlaams Kampioenschap (piste én veldlopen) (zie premietabel). 

- Clubrecord voor alle leeftijdscategorieën: 10 euro en 5 euro (indoor) 

 

De indoor premies zijn 60 % van de in de premietabellen voorkomende bedragen. 

 

Bovenvermelde premies zijn enkel voorzien voor nummers die voorkomen op het BK, aangevuld 

met de 3000m en de mijl. Dus niet voor: 300m, 600m, 200mhorden, 2mijl, 2000m, uurloop, 

berglopen, canicross, 20kamp, Olympische of Zweedse aflossing, enz. 

Bij masters telt wel ook het BK werp5kamp en gewichtwerpen mee. 

 

Voor de estafetten-nummers telt enkel een medaille op het Belgisch Kampioenschap of hoger. 

Premies hetzelfde als bij de individuele nummers, maar wel per persoon. 

 

Voor de masters is er een premie voorzien voor een Belgische titel of hoger: 25 euro als er 

minimum 5 deelnemers waren in hun categorie, anders wordt de premie teruggebracht naar 15 

euro. (Indoor is dit 15 euro en 9 euro) 

 

Er is een criterium voorzien voor de “Verdienstelijkste Looise Atleet”. Hierbij wordt 2500 euro 

verdeeld over de 15 atleten die volgens het reglement hiervoor de meeste punten behaalden. (Zie 

reglement Verdienstelijkste Looise Atleet). 

 

Het maximumbedrag dat aan een atleet wordt uitbetaald, mag het maximumbedrag zoals voorzien 

in de vrijwilligerswetgeving niet overschrijden. 

 
Premietabel: Zie hieronder. 
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PREMIES LOOISE AV 

Top tien piste volgens jaarboek VAL 

Plaats Seniors 
Juniors en 

Beloften 
Scholieren Kadetten 

1 200 140 100 65 

2 180 120 80 45 

3 160 100 65 30 

4 140 80 45 15 

5 120 65 25 15 

6 100 45 15 10 

7 80 25 15 10 

8 65 15 10 8 

9 45 15 10 6 

10 25 15 8 6 

 

Belgisch Kampioenschap piste 

1 150 120 60 50 

2 120 80 40 40 

3 100 50 30 30 

4 80 30 20 20 

5 60 20 15 15 

6 50 10 10 10 

7 50 10 10 10 

8 50 10 10 10 

Indoor is 60 % van deze tabellen 

Belgisch Kampioenschap Veldlopen 

1 150 120 70 60 

2 120 100 50 50 

3 100 80 45 45 

4 90 60 35 35 

5 90 50 30 30 

6 80 50 25 25 

7 70 40 25 25 

8 70 30 20 20 

9 70 20 20 20 

10 65 10 10 10 

11 65  10 10 

12 50  10 10 

13 30  10 10 

14 25  8 8 

15 20  8 8 

Vlaams Kamp. piste + Veldlopen 

1 100 80 40 30 

2 80 60 30 25 

3 60 40 25 20 

4 40 30 15 10 

5 30 20 10 8 

Belgisch record 

 150 100 70 50 

 


