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Ingangsdatum 01-01-2014 Opgesteld door John  van  Anrooij

!
!
Toepassing. 
Deze regeling is van toepassing op de vergoeding van reiskosten voor deelname aan 
competities en wedstrijden alsmede bij begeleiding van individuele atleten. !
Definities: 
Combiteams: teams die samengesteld zijn uit leden van verschillende verenigingen. 
  
Algemeen: 

- De vergoeding voor autokosten bedraagt € 0,19 per km.  
- Kosten openbaar vervoer, NS (2e klas) en bus, worden geheel vergoed. 
- Betrokken worden geacht zo efficiënt mogelijk te reizen !!

Reiskosten individuele atleten: !
Voor deelname door A/B junioren en senioren aan nationale kampioenschappen en 
internationale (grand Prix) wedstrijden zal een tegemoetkoming in de reiskosten worden 
verstrekt onder de volgende voorwaarden: 

- Er is, naar het oordeel van het bestuur, sprake van nationaal niveau van het 
betreffende lid. 

- Er is een positief advies van de trainerscommissie. 
- Het bestuur is vooraf in kennis gesteld van de plannen tot deelname met een opgave 

van data en evenementen. 
- In uitzonderingsgevallen kan het bestuur tevens een afspraak maken over 

tegemoetkoming van (een deel van) de verblijfskosten. 
- Wanneer vanuit de Atletiek Unie of de organisatie reiskosten worden vergoed, vervalt 

de mogelijkheid tot declaratie bij AV’56. !
Reiskosten verenigingsteam: !
Voor deelname aan competities door een verenigingsteam gelden de volgende regels: 

- Inschrijving wordt verzorgd door het wedstrijdsecretariaat. 
- Inschrijving kan enkel worden gedaan na voordracht door de trainerscommissie of 

trainingscoordinator en na akkoord door het bestuur. 
- Inschrijfgelden zijn voor rekening van de vereniging 
- Reiskosten zullen in principe worden vergoed indien sprake is van deelname aan een 

gebied- of landelijke finale en onder voorwaarde dat: 
o Er gebruik wordt gemaakt van gezamenlijk vervoer, in maximaal drie auto’s 
o Het een junioren- of seniorencompetitie betreft 
o Het bestuur vooraf toestemming heeft verstrekt 
o De declaratie achteraf plaats vindt 
o De competitieleider zal voorafgaande aan het nieuwe begrotingsjaar een 

inschatting van de verwachte competitiekosten 
o De Zeeuwse competities zijn van deze regeling uitgesloten. !!!
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Voor deelname aan competities door een Combiteam van de VZA gelden in principe dezelfde 
vergoedingsregels  als hierboven beschreven, op voorwaarde dat er van AV’56 minimaal drie 
leden in het combiteam deelnemen. Vergoeding geldt uitsluitend voor AV’56 leden. !
Reiskosten begeleiding individuele atleten: 
Aan de begeleider van de individuele atleet kan, onder de volgende voorwaarden, een 
tegemoetkoming in de reiskosten worden gegeven: 

- Er is vooraf toestemming tot begeleiding aangevraagd en door het bestuur verleend. 
- De begeleider is in principe een kaderlid van de vereniging 
- In uitzonderingsgevallen kan het bestuur tevens een afspraak maken over 

tegemoetkoming van (een deel van) de verblijfskosten. !
Algemeen: 

- Er wordt tot uitbetaling van de vergoeding overgegaan, voor zover de kosten niet op 
een andere wijze zijn/worden vergoed. 

- Er worden geen onkosten vergoed voor ‘normale’ activiteiten van kaderleden zoals 
bestuurs- en commissievergaderingen. 

- In alle gevallen waarin deze regelingen niet voorzien, beslist het bestuur.


