BONUSREGELING SPORTJAAR 2020-2021
I. Atleten kunnen een bonus verdienen
A. Prestatie tabel (alleen de beste prestatie telt)
B. Door punten te verdienen op wedstrijden
Het bonussysteem is een beloning voor de geleverde inspanningen en prestaties, maar hiervoor vragen we
toch gedurende het hele jaar ook een tegenprestatie van de atleten naar de club toe.
Alle prestaties dienen DOOR EEN ACW-LID gelukt tussen 01/11/2020 en 31/10/21
C. De Master prestaties moeten aan een standaard voldoen, rekening houdend met een vergelijkbare prestatie bij de andere categorieën. Hiervoor werd een tabel ‘STANDAARDS MASTERS’ opgesteld die een prestatie herrekent naar de verschillende leeftijdscategorieën. Deze
prestatie moet minstens 1 maal per jaar worden behaald.
DE BONUSSEN WORDEN UITGEREIKT TIJDENS de Algemene Vergadering 2022 van de club.
Atleten dienen op 1 januari 2022 in orde te zijn met hun lidgeld om in aanmerking te komen voor
een bonus.
II. We verwachten dat onze leden deelnemen aan de voor onze club belangrijke organisaties, jammer
genoeg is dit niet zo evident. Daarom moeten we spijtig genoeg boeteclausules voorzien.
A. Atleten kunnen in onderstaande gevallen bij beslissing van de Raad van Bestuur van ACW
hun premie verliezen of hun premie verminderd zien.
- Atleten die zonder geldige reden een clubselectie (interclub, aflossingen)weigeren
B. Atleten die de clubuitrusting niet respecteren
a) Vastgestelde overtreding
tegen het
dragen van
de
clubuitrusting na schriftelijke verwittiging: -25 %
b) Voor wedstrijden vanaf 10km kan iemand afwijking vragen op de bestaande
uitrusting. Het truitje moet geel zijn en de logo’s van ACW en Runners bevatten.
HIJ of ZIJ MOET DEZE UITRUSTING LATEN GOEDKEUREN DOOR HET BESTUUR
C. Atleten die ongewettigd afwezig waren op een kampioenschap waarvoor ze zich inschreven.
In dat geval wordt het premiebedrag van betrokkene verminderd met het bedrag van de door de
organiserende federatie aan ACW opgelegde boete.
D. Atleten die door onsportief gedrag van welke aard ook, schade toebrengen aan het imago
van ACW.
E. Atleten die geschorst of veroordeeld zijn wegens dopingpraktijken
IV. Iedere atleet, die denkt in aanmerking te komen, zijn prestaties in op het bonusformulier (beschikbaar
vanaf 10 MAART op www.acwaasland.be) en bezorgt dat ten laatste op 31 MAART
aan
ac.waasland@telenet.be. Alleen die atleten die hun formulier TIJDIG hebben bezorgd komen in aanmerking voor een bonus.
V. Betwistingen;
Eventuele geschillen die zouden rijzen bij de interpretatie of toepassing van dit reglement worden door het
bestuur van ACW beslecht. Het bestuur doet binnen de 30 dagen uitspraak over gebeurlijke klachten of
geschillen. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.

