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1. Vergoeding trainers
1.1 Bepaling hoogte vergoeding
De hoogte van de trainersvergoedingen is afhankelijk van een aantal criteria:
 het opleidingsniveau
 verantwoordelijkheden
 de vereiste competenties
 Het ervaringsniveau van de trainer
Hieronder wordt nader op deze factoren ingegaan.
1.1.1
Indeling in categorieën.
Hieronder is een indeling weergegeven naar categorieën die oplopen in gewicht qua opleiding,
verantwoordelijkheden en competenties (opleidingsniveaus van de Atletiekunie zijn weergegeven als "AU")
cat. functie
A Assistent trainer

opleiding taken en competenties
AU- 2
Trainer Atletiekunie-niveau 2.
Ook ondersteunende trainer zonder of in opleiding.

B

Zelfstandig trainer

AU- 3

C

Hoofdtrainer

AU- 3

D

Specialisatie trainer AU-4

Taken als trainer-coach; verzorgt naast de taken van een hoofdtrainer
ook begeleiding en individuele trainingsplannen voor selectie.

E

Topsportcoach

Landelijke top

AU- 5

Geeft zelfstandig training en aansturing kader, en biedt waar nodig
ondersteuning aan hoofdtrainer. (geen structurele coachingtaken bij
wedstrijden)
Stelt een jaarplan op voor de groep(en) atleten/lopers, en geeft op basis
hiervan zelfstandig trainingen. Tot de taken behoren tevens aansturing
kader, coaching bij wedstrijden en organisatie van trainingsactiviteiten.

Aanvulling op bovenstaand::
 Diploma lichamelijke opvoeding/ CIOS met aantekening atletiek wordt gelijkgesteld met AU-3
 Een student academie lichamelijke opvoeding / CIOS (na 2e jaar) wordt gelijkgesteld met AU-2
 Atletiekunie opleiding AU-3 is vergelijkbaar met vroegere niveau TLG/JAL/AT (alle 4 modules).
 Een trainer die aantoonbaar en naar tevredenheid voldoet aan de competenties van een hogere
categorie dan zijn/haar opleidingsniveau, kan bij uitzondering - en na overeenstemming tussen
trainerscommissie en bestuur - in een hogere categorie worden ingedeeld.
1.1.2
Ervaringsniveaus
We onderscheiden een viertal ervaringsniveaus:
1. Trainer zonder of in opleiding
2. Trainer heeft opleiding voltooid, maar minder dan 2 jaar ervaring op betreffend niveau
3. Trainer met minimaal 2 t/tm 5 jaar relevante ervaring op het betreffende niveau
4. Trainer met 6 of meer jaren relevante ervaring op het betreffende niveau
Aanvulling op bovenstaande:
 Indien een trainer tevens de functie van hoofdtrainer vervult wordt het bovengenoemde ervaringsniveau
met 2 stappen verhoogd. In de tabel onder 1.2 wordt in de categorieën C en D dan ook een extra 5 e en
6e niveau onderscheiden.
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1.2 Vergoedingentabel
Bovenstaande categorie (1.1.1) leidt in combinatie met het ervaringsniveau (1.1.2) tot een inschaling
volgens onderstaande tabel. Deze bestaat uit twee componenten;
 een (vaste) basisvergoeding, bedoeld als compensatie van kosten voor de bij betreffende functie
horende taken. In deze basisvergoeding zijn o.a. het bezoek aan wedstrijden voor begeleiding
atleten inbegrepen.
 een variabele vergoeding die wordt verstrekt per gegeven training. Hieronder wordt ook verstaan
alle tijd die aan de training wordt besteed, dus ook de voorbereiding en het opruimen na afloop van
de training.
Trede
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

categorie - ervaringsniveau
A-1
A-2
A-3
A-4

B-1
B-2
B-3
B-4

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6

E-1
E-2
E-3
E-4

Basisverg.
€
€
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 500,00

per training
€
3,00
€
3,50
€
3,50
€
3,75
€
4,00
€
4,50
€
6,00
€
6,50
€
7,00
€
8,00
€
9,00
€
9,50
€
10,00
€
12,00
€
13,75
€
15,00

Aanvulling op tabel
 ingangsdatum bovenstaande tarieven 01-09-2015
 Vergoeding vindt plaats op basis van aantoonbare diploma's en jaren ervaring op betreffend niveau.
 Juniorenleden die assisteren bij trainingen zijn ingedeeld op trede 1, tenzij ze qua opleiding voldoen aan
de eisen van een hogere trede.
 De maximale vrijwilligersvergoeding ligt wettelijk op 1.500,- per persoon per jaar en 150,- per maand.
Daarnaast geldt een maximum van € 4,50 per uur vanaf 23 jaar en ouder, daaronder is dit 2,50.
(bovenstaande tabel meldt vergoedingen per training, niet per uur). Deze uitgangspunten zijn voor AVArcheus tevens de bovengrens van vergoeding.
 Een stagiaire onder leiding van een aangestelde trainer ontvangt geen vergoeding. Geeft de stagiaire
echter (grotendeels) zelfstandig training, dan wordt dit gehonoreerd volgens bovenstaand systeem.
 Extra trainingen die uit hoofde van een door Archeus betaalde opleiding moeten worden gemaakt
worden niet vergoed, tenzij het gaat om trainingen die anders door derden hadden moeten worden
verzorgd.
1.3 Registratie en uitbetaling
Vergoeding vindt plaats op basis van de door de trainer zelf bijgehouden trainingen; hiervoor dient de
trainer zelf de trainingen bij te houden op het invulschema in het clubgebouw (zie voorbeeld in bijlage 7C)
Op basis van het opgegeven aantal trainingen vindt betaling plaats per kwartaal, waarbij in het laatste
kwartaal tevens de basisvergoeding wordt uitgekeerd.
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1.4 Vergoeding kosten contributie
Trainers die binnen de vereniging zelf niet actief deelnemen aan trainingen zijn vrijgesteld van
verenigingscontributie; ook lidmaatschapskosten Atletiekunie worden in dit geval gedragen door de
vereniging. Een wedstrijdlicentie komt te allen tijde voor eigen rekening.

2. Vergoeding begeleiding wedstrijden
2.1 Jeugdlid-trainers
Jeugdleden in de functie van assistent- of hulptrainers (trede 1 en 2) die zijn ingedeeld om te jureren of
atleten te begeleiden tijdens wedstrijden hebben recht op een vaste vergoeding van €10,- per wedstrijd.
Bij overige trainers is dit reeds inbegrepen in de basisvergoeding (zie ook 1.2)
2.2 Ouders, jureren en begeleiden jeugd
In het algemeen geldt dat alle ouders bij toerbeurt door de wedstrijdsecretariaten worden ingedeeld om te
jureren, rijden en begeleiden. Omdat de kosten hiermee gelijkelijk worden verdeeld is een vergoeding niet
van toepassing.
2.3 Reiskosten wedstrijden
Een reiskostenvergoeding is niet van toepassing voor wedstrijdbezoeken; dit geldt voor zowel jeugd als
volwassen leden. Het streven is om zoveel mogelijk samen naar wedstrijden te reizen.
Volwassen leden dienen onderling af te stemmen wie er bij toerbeurt rijdt.
Voor ouders van jeugdleden geldt dat iedereen bij toerbeurt rijdt volgens een opgegeven schema.
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3. Vergoeding opleidingen
In beginsel vergoed de vereniging de kosten van opleidingen welke zijn voorgedragen vanuit de
trainerscommissie, mits deze vooraf zijn begroot en goedgekeurd door het bestuur.
In bijzondere gevallen kunnen opleidingen ook gedurende het jaar worden aangedragen; het bestuur
neemt hierover dan in overleg met betrokkenen een besluit.
3.1 Omvang vergoeding
Vergoed worden:
Niet vergoed worden:

de kosten van de opleiding/cursus en de bijbehorende reiskosten (zie onder).
overige kosten, zoals eigen studie-uren, extra trainingen die moeten worden
gegeven tijdens de opleiding, etc.

3.2 Studieovereenkomst
Teneinde zeker te stellen dat opleidingen welke uit de middelen van de vereniging worden vergoed ook
daadwerkelijk worden afgerond en - na afronding- ten gunste van de vereniging aangewend, dient
een studie-overeenkomst te worden ondertekend voor cursussen boven €300,- en/of boven Atletiekunieniveau 2.
Aanleiding voor deze overeenkomst is dat de kosten van deze opleidingen dusdanig hoog zijn voor de
vereniging dat ook van zijde van de cursist enige verbintenis mag worden verwacht. Strekking van de
studieovereenkomst is dat het betreffende lid de kosten van de opleiding geheel of ten dele terugbetaalt
aan de vereniging indien:
 de betrokkene binnen bepaalde tijd na behalen van het diploma elders een trainersfunctie aanvaard;
- binnen 1 jaar na afronding:
100% van de studiekosten
- binnen 2 jaar na afronding:
50% van de studiekosten
- binnen 3 jaar na afronding:
25% van de studiekosten.
 de betreffende trainer stopt met het geven van trainingen: *
- binnen 1 jaar na afronding:
100% van de studiekosten
- binnen 2 jaar na afronding:
50% van de studiekosten
 de cursus niet wordt afgerond:
75% van de studiekosten **
Het bestuur kan besluiten van bovenstaande af te wijken indien;
* zich duidelijk persoonlijke omstandigheden voordoen waardoor geven van trainingen niet meer mogelijk is
** de cursist de opleiding wel geheel naar behoren heeft gevolgd en ook heeft geëxamineerd, maar er
uiteindelijk niet in is geslaagd het diploma te behalen.
Zie bijlage 7B voor de studie-overeenkomst.
3.3 Reiskosten voor opleiding
Vanuit kostenoogpunt is het streven om een opleiding te kiezen welke in de regio plaatsheeft, afwijkingen
in overleg. Vergoeding reiskosten volgens hoofdstuk 4.
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4. Reiskosten
In gevallen waar een reiskostenvergoeding van toepassing is bedraagt deze € 0,19 / km, of de kosten van
het openbaar vervoer (2e klasse).
Om in aanmerking te komen voor kilometervergoeding dient een Reis- en onkostendeclaratie (zie bijlage
7A) te worden ingevuld, welke in de bus "Declaraties" dient te worden gedeponeerd in het clubgebouw.
Gedeclareerde kilometers worden conform opgave vergoed, er vanuit gaande dat deze niet extreem
afwijken van de reisafstand Winterswijk centrum tot het adres van bestemming (en v.v.). In geval van
openbaar vervoer kunnen kosten van trein/buskaartjes als onkosten worden gedeclareerd (zie onder 5).
Reiskosten worden vergoed voor de volgende situaties:
- bezoek opleiding, cursus, vergadering of anderszins overleg in het belang van de vereniging
- transport van middelen en/of materialen in het belang van de vereniging
- overige situaties in overleg bestuur.
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5. Onkostenvergoeding
5.1 Algemeen
Incidentele vergoedingen van onkosten kunnen worden gedeclareerd middels indienen van het
declaratieformulier (zie bijlage 7A). Te denken valt bijvoorbeeld aan printerbenodigdheden, papier etc.
Telefoonkosten worden in beginsel niet vergoed.
Vergoeding kan alleen plaatsvinden als de betreffende bonnen of rekeningen zijn aangehecht.
De declaratie dient te worden gedeponeerd in de bus "Declaraties"in het clubgebouw
5.2 Stimuleringsvergoeding
Indien een groep van tenminste 10 leden van Archeus deelneemt aan een meerdaagse activiteit (incl.
minimaal één overnachting) kan aanspraak worden gemaakt op een kleine stimuleringsvergoeding van
€ 5,- per lid (voor bijvoorbeeld consumpties). Deze vergoeding wordt maximaal eenmaal per kalenderjaar
toegekend per lid van Archeus. De vergoeding kan door de organisator worden gedeclareerd bij de
penningmeester met een onkostendeclaratie (zie bijlage 7A), waarbij tevens een namenlijst van de
deelnemende clubleden wordt overlegd..
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6. Richtlijnen voor het geven van attenties
De Lief en leed commissie draagt zorg voor diverse attenties vanuit de vereniging.
Hiervoor zijn ze uiteraard afhankelijk van de aanmeldingen vanuit de vereniging, dit kan via
penningmeester@av-archeus.nl .
Bij specifieke gelegenheden wordt een attentie mogelijk door een bestuurslid of kaderlid overhandigd.
Gelegenheid
Jubileum lidmaatschap 25 / 40 jaar
Huwelijk
Echtviering 12½ / 25 / 40 jaar

Actie
Archeus-speldje “25” of “40” + bloemen
Uitreiking tijdens de eerstvolgende A.L.V.
Waardebon / Bloemen
(afhankelijk van de situatie gaat er een
afvaardiging van het bestuur naar toe)

Geboorte

Kaartje

Overlijden lid

Kaartje + advertentie
(afvaardiging bestuur gaat condoleren)

Overlijden aanhang

Kaartje
(afvaardiging bestuur gaat condoleren)

Slagen voor een cursus voor de
vereniging

Waardebon / Bloemen

Opname ziekenhuis vanaf 7 dagen,
langdurig ziekte vanaf 30 dagen
Einde vrijwilligerswerk

Fruitmand
(afhankelijk van situatie tevens bezoek
bestuurslid of betrokken trainer)
Bedankje middels waardebon
(bedrag afhankelijk van duur en aard van
vrijwilligerswerk)

Bedrag

€ 15,-

€ 10,€10,- / 15,€ 5,- tot
€15,-

7. Bijlagen
A. Reis- en onkostendeclaratie
B. Studieovereenkomst
C. Voorbeeld Trainingsschema
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Reis- en onkostendeclaratie

AV-Archeus

Dit formulier aub invullen volgens onderstaande instructies en in de daarvoor bestemde bus deponeren in het
clubhuis. Vergoeding vindt plaats conform het geldende "Reglement vergoedingen en attenties"
Betreft:

O Reiskosten O Onkosten

(aankruisen wat van toepassing is)

Reiskosten:
a.u.b. hieronder uw reisgegevens invullen. (Let op: niet bedoeld voor wedstrijdbezoek)
x 0,…../km = € ………….

Datum reis:

.......................... Totaal gereden kilometers : ...............km

Reden reis:

.................................................................................................................................................

Bestemming Adres(sen)................................................…………………….Plaats(en)........................................
Onkosten:
Let op: Alleen onkosten welke zijn onderbouwd met een bon kunnen worden vergoed.
Bon(nen) aan dit formulier vastnieten en nummeren.
Bon volgnr.

Omschrijving onkosten

Datum

Bedrag

Totaal

Naam:

................................................................. Bankrekeningnr.:

...........................................

Reis- en onkostendeclaratie

AV-Archeus

Dit formulier aub invullen volgens onderstaande instructies en in de daarvoor bestemde bus deponeren in het
clubhuis. Vergoeding vindt plaats conform het geldende "Reglement vergoedingen en attenties"
Betreft:

O Reiskosten O Onkosten

(aankruisen wat van toepassing is)

Reiskosten:
a.u.b. hieronder uw reisgegevens invullen. (Let op: niet bedoeld voor wedstrijdbezoek)
x 0,…../km = € ………….

Datum reis:

.......................... Totaal gereden kilometers : ............... km

Reden reis:

.................................................................................................................................................

Bestemming Adres(sen)................................................…………………….Plaats(en)........................................
Onkosten:
Let op: Alleen onkosten welke zijn onderbouwd met een bon kunnen worden vergoed.
Bon(nen) aan dit formulier vastnieten en nummeren.
Bon volg nr.

Omschrijving onkosten

Datum

Bedrag

Totaal

Naam:

................................................................. Bankrekeningnr.:

...........................................

