
 
 

Bonusstelsel jeugd deel A  

Winterseizoen 2018 - 2019 
 

Gelieve dit formulier af te geven op het secretariaat vóór 15 april 2019 
 

Naam  Afgegeven op   

Categorie □ benjamin □ pupil □ miniem geboortejaar  

Kruis aan waar je hebt deelgenomen en vul je puntenaantal in: Punten 

 Datum Wedstrijd Voorzien Behaalde 

□ 3 november Veldloop Zwijnaarde 2  

□ 18 november   Veldloop Deinze 2  

□ 2 december Veldloop Oudenaarde 4  

□ 30 december Veldloop Ertvelde - Rieme   2  

□ 13 januari PK Veldloop Zottegem 4  

□ 24 februari Veldloop Brussel 4  

□ … Veldloop naar keuze (behalve 1/12 en 2/12): … 1  

□ … Veldloop naar keuze (behalve 1/12 en 2/12): … 1  

     

□ 8 december Indoor: Buffalo Jeugdmeeting KAAG 2  

□ 16 februari Indoor: KAAG Indoor (jeugdaflossingen) 2  

□ 16 maart Jeugddag Topsporthal Gent 1  

□ … Indoor naar keuze (behalve 1/12 en 2/12): … 1  

□ … Indoor naar keuze (behalve 1/12 en 2/12): … 1  

  Totaal aantal punten winterseizoen   

 
Om in aanmerking te komen voor uitbetaling van het bonussysteem 2018-2019 moet aan alle onderstaande voorwaarden voldaan worden 
 (zie ook “reglement bonussysteem jeugd” op de website): 
 

- steeds aantreden in het officiële clubtruitje (te koop in het secretariaat aan € 20). 
 

- Wedstrijden die worden betwist vooraleer een borstnummer werd aangevraagd, of zonder officieel clubtruitje komen niet in aanmerking. 
 

- Over het volledige seizoen moet er minstens aan 7 wedstrijden (veldloop of outdoor; dus geen indoor) worden deelgenomen (benjamins 
slechts 5 wedstrijden). 
  

- Er komen maximum 2 veldlopen en maximum 2 indoorwedstrijden van vrije keuze in aanmerking. 
 

- NIET aan meer dan 30 wedstrijden te hebben deelgenomen (winter + zomer), omdat overdaad te belastend en ongezond is voor het 
lichaam. Bonus vervalt dus bij meer dan 30 wedstrijddeelnames in één seizoen! 
 

- Te behalen punten: 

Min. ptn winter Min. ptn zomer Min.Totaal ptn  Uitgereikte bonus 

12 20 42 Bowling (25/10/2019) + €25 

8 12 26 Bowling (25/10/2019) + €10 

 
- het ingevulde formulier "winterseizoen" op het secretariaat afgeven vóór 15/04/2019 (bij voorkeur mailen naar jeugd@kasvo.be) 
- het ingevulde formulier "zomerseizoen" op het secretariaat afgeven vóór 15/10/2019 (bij voorkeur mailen naar jeugd@kasvo.be) 

 
- lid zijn van KASVO met borstnummer bij de Vlaamse  Atletiek liga voor volgend seizoen 2019-2020. (d.w.z. inschrijvingsformulier 

indienen en het lidgeld betalen vóór 15 oktober 2019) 
 

- Het bonusbedrag wordt uitbetaald in de vorm van een waardebon, en zal worden uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie 2020 (de datum 
zal later worden bekend gemaakt). De bowling wordt georganiseerd in clubverband op vrijdag 25/10/2019. 
 

- Wie niet aanwezig is op de ‘nieuwjaarsreceptie’ of pas na 15/10/2019 in orde is met het lidgeld en het inschrijvingsformulier, krijgt 
slechts de helft van de bonus. De waardebon wordt niet opgestuurd, maar is persoonlijk af te halen op het secretariaat vóór 31/01/2020 
 

- Bij deelname aan minstens 6 VAL-wedstrijden krijgt men voorrang bij de inschrijvingen voor het volgende seizoen. 
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