ELITE – ABC – MASTER STATUUT
Olympic Brugge heeft de intentie om het de beloftevolle atleten iets makkelijker te maken in het
bereiken van hun doelstellingen, en hen ook verder te ondersteunen in het uitbouwen van een
mooie atletiek carrière.
De extra ondersteuning voor deze atleten is er enkel voor atleten uit de categorieën cadet, scholier,
junior, belofte, senior en master die voldoen aan de vooropgestelde minima (zie document
Prestatietabellen ABC statuut). Deze minima zijn bepaald op basis van de laatste vijf verschijningen
van het jaarboek van de Vlaamse Atletiek Liga. Elk jaar wordt het oudste jaar verwijderd en
vervangen door de resultaten van het nieuwste jaarboek. Hierdoor zijn er jaarlijks minimale
aanpassingen in de tabellen. Deze tabellen zijn dan geldig van 1 november van het huidige
kalenderjaar (begin nieuw atletiekjaar) tot en met 31 oktober van het volgende kalenderjaar.
De eerste maal dat je een ABC-statuut kan verkrijgen is als tweedejaars cadet, dit op basis van je
prestaties als eerstejaars cadet. De instap is telkens voor 2 jaar, met een jaarlijkse evaluatie en een
tussenevaluatie na het winterseizoen.
Het specifieke master statuut wordt toegekend aan masters die niet voldoen aan de minima voor de
senioren, maar wel aan de specifieke voorwaarden voor masters. De minima bij de masters zijn
bepaald aan de hand van de top van Belgie in de categorieën +35 tot +50 over de laatste 5 jaar.
Het statuut wordt enkel toegekend na heraansluiting voor het komende seizoen. Indien de atleet
de club verlaat vervalt het recht op deze ondersteuning. Bij eventuele discussies is enkel het
bestuursorgaan van Olympic Brugge gemachtigd om hierin een beslissing te nemen.
Als een limiet gehaald wordt op verschillende proeven wordt het ABC-statuut slechts één maal
toegekend voor de hoogst behaalde limiet.
De toegekende ondersteuning wordt onder geen enkel beding cash uitbetaald. De atleet kan
onkosten bij Olympic Brugge indienen ten belope van de toegekende ondersteuning
Enkele voorbeelden :





Je bent ABC 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 ABC atleet en je lukt een prestatie die minder is dan je huidige statuut :
o Indien je je tweede jaar moet starten behoud je je statuut
o Indien je reeds in je tweede jaar zit van je ABC ondersteuning, zal je volgend jaar
naar een ander niveau zakken, of terugvallen op het premiestelsel dat voor alle
atleten geldig is.
Je lukt als scholier een prestatie die voorkomt in de tabellen van juniores, beloften of
seniores, dan kan je ook als scholier van een A of Elite statuut genieten, op voorwaarde dat
de condities voor beide categorieën gelijk zijn (gewichten, hoogtes horden, ...)

Er zijn vijf categorieën :
STATUUT
Elite (*)
A-statuut
B-statuut
C-statuut
MASTER-statuut

ONDERSTEUNING
1000 € + Kledijpakket (**) + 1 paar loopschoenen Running Center
750 € + Kledijpakket (**) + 1 paar loopschoenen Running Center
500 € + Kledijpakket (**) + 1 paar loopschoenen Running Center
250 € + Kledijpakket (**) + 1 paar loopschoenen Running Center
125 € + Kledijpakket (**)

(*) Elite statuut wordt enkel toegekend voor de Olympische nummers
(**) Clubkledij topmerk Craft voorzien van logo’s/sponsors van Olympic Brugge

WAARVOOR KAN JE DE ONDERSTEUNING GEBRUIKEN ?











Stages (bvb buitenlandse stage met Olympic Brugge)
Betaling extra trainers/begeleiding
Trainingsmateriaal (geen kledij of schoeisel)
Voedingsadvies
Screenings en testings
Abonnement fitness
Onderzoeken naar sport gerelateerde blessures
Kiné begeleiding
Sportmassage bij Acticor
Kilometervergoeding voor verplaatsingen naar kampioenschappen (0.34 €/km, maximum 20
% van het totaalbedrag)

WAT VERWACHT OLYMPIC BRUGGE VAN JOU ?













Je draagt je kledijpakket of clubkledij op wedstrijden, uitgezonderd als je kledijsponsor hebt
(dit wordt vooraf besproken met de club)
Je doet mee aan de interclub of aflossingskampioenschappen indien je geselecteerd bent,
ook als dit op een nummer is dat je normaal niet doet. Bij niet selectie kom je de ploeg
aanmoedigen. Bij niet deelname zonder gegronde reden kan de ondersteuning (gedeeltelijk)
gestopt worden. In geval van blessure is steeds een doktersattest vereist
Je bent medewerker op minimum 1 activiteit van de club : (jeugd-)wedstrijdorganisaties,
veldloop, ...
De trainingsinzet wordt nauwlettend opgevolgd en de trainersstaf kan in overleg met het
bestuur beslissen om je tegemoetkoming ‘on hold’ te plaatsen of je tegemoetkoming aan te
passen (bvb halveren)
Je brengt de naam van de club niet in opspraak, hetzij mondeling, schriftelijk of via social
media. Op basis hiervan kan er beslist worden om uw ondersteuning met onmiddellijke
ingang stop te zetten.
Je gebruikt geen doping of stimulerende middelen. Indien je betrapt wordt betaal je al je
ontvangen tegemoetkoming terug aan de club, evenals teruggave van je kledijpakket.
Ingediende onkosten worden steeds vergezeld van een bewijsstuk (voor
kilometervergoeding moet aan die bepaalde wedstrijd deelgenomen zijn). Er wordt zoveel
mogelijk een factuur opgemaakt, gericht aan Olympic Brugge vzw, St Pieterskerklaan 13,
8000 Brugge. Indien een factuur niet mogelijk, worden kasticketten ook aanvaard. Deze
factuur of kasticket kan eventueel elektronisch bezorgd worden via info@olympicbrugge.be.
Aanwezigheid op het jaarlijkse ledenfeest (november) en op het pizzafestijn (maart) wordt
gevraagd. De premies van het premiestelsel worden eveneens daar uitgereikt

