
Extra ondersteuning beloftevolle atleten 

 

AC Hamme heeft de bedoeling een begin te maken met extra ondersteuning van beloftevolle atleten, 

en anderen aan te sporen hun prestaties nog te verbeteren. 

Voor deze extra ondersteuning wordt voorlopig alleen gekeken naar de outdoor prestaties op de 

piste. Later kan er kunnen er misschien nog andere zaken zoals indoor of BK veldlopen aan 

toegevoegd worden. 

De ondersteuning is er enkel voor de categorieën scholier, junior, belofte en senior die voldoen aan 

de vooropgestelde minima (zie document “Prestatietabellen Elite-A-B statuut”). Deze minima 

worden bepaald op basis van de prestaties van het voorbije jaar zoals die op de website van de Val te 

vinden zijn onder ranglijsten. Elk jaar kunnen deze regels aangepast worden. Deze tabellen zijn geldig 

van 1 november tot en met 31 oktober van het jaar daarop. (Dus een volledig atletiekjaar). De eerste 

maal dat je ondersteuning kan krijgen is als 2e-jaars scholier en dit voor de prestatie van het vorige 

atletiekseizoen.  

Het statuut wordt enkel toegekend na heraansluiting voor het volgende seizoen. Indien de atleet 

de club verlaat vervalt het recht op ondersteuning. Bij eventuele discussies is enkel het 

bestuursorgaan van AC Hamme gemachtigd om hierin een beslissing te nemen. 

Als er een limiet gehaald wordt op verschillende proeven, dan wordt dit statuut maar 1 maal 

toegekend. De toegekende ondersteuning wordt onder geen enkel beding cash uitbetaald. De atleet 

kan onkosten bij AC Hamme indienen ten belope van de toegekende ondersteuning. 

 

Er zijn drie categorieën en ondersteuning: 

Statuut Ondersteuning 

Elite Ondersteuning tot €500 

A statuut Ondersteuning tot €250 

B statuut Ondersteuning tot €125 

 

Enkele voorbeelden: 

• Je bent AB atleet en je lukt een prestatie die beter is dan je huidige statuut: Je zal volgend 

seizoen automatisch op een hoger niveau starten 

• Je bent AB atleet en het volgens seizoen behaal je geen enkele limiet dan verlies je het 

statuut voor het volgende seizoen. 

• Voor elite statuut gelden enkel de olympische nummers. Om elite atleet te zijn moet je een 

prestatie geleverd hebben die je in de top 3 van de jaarranglijsten van de VAL brengt en er 

moeten minstens 50 atleten in de jaarranglijst staan. Tevens moeten de condities dan ook 

aan de voorwaarden voldoen (bv gewichten, hoogtes horden, ...) 

 

 

 

 



 

 

Waarvoor kan je de ondersteuning gebruiken: 

• Stages 

• Verplaatsingen naar extra trainingen buiten de accommodaties van AC Hamme (0.417 €/km, 

maximum 20% van het totaalbedrag) 

• Trainingsmateriaal (geen kledij ) 

• Spikes of schoeisel (aangekocht bij Top Sport) 

• Voedingsadvies 

• Screenings en testings 

• Abonnement fitness 

• Doktersbezoeken voor blessures 

• Kine begeleiding 

• Aankopen van clubkledij 

 

Wat verwacht AC Hamme van jou: 

• Je doet mee aan interclub of aflossingskampioenschappen als de club een team van je 

categorie inschrijft en je geselecteerd wordt.  

Bij niet deelname zonder gegronde reden kan de ondersteuning geheel of gedeeltelijk 

gestopt worden. In geval van blessure is steeds een dokters attest vereist. Op wedstrijden 

draag je clubkledij of neutrale kledij. Uitzondering zijn atleten met persoonlijke sponsors 

waarover met de club afspraken gemaakt zijn. De trainingsinzet wordt nauwlettend 

opgevolgd en de trainersstaf kan na overleg met het bestuur beslissen om de 

tegemoetkoming on hold te zetten of aan te passen (bv halveren) 

• Je bent medewerker op minimum 1 activiteit van de club 

• Je brengt de naam van de club niet in opspraak 

• Je gebruikt geen doping of stimulerende middelen. Indien je betrapt wordt betaal je de reeds 

ontvangen tegemoetkoming terug aan de club. 

• Ingediende kosten worden steeds vergezeld van een bewijsstuk en doorgemaild naar 

hamm@val.be 

• Aanwezigheid op het jaarlijkse ledenfeest in maart. De premies van het premiestelsel dat 

blijft bestaan worden daar uitgereikt. 

 

 

 


