Reglement bonussysteem jeugd
benjamin-pupillen-miniemen
Seizoen 2017 - 2018
Wat is het doel van bonussysteem ?
Het bonussysteem beloont jeugdatleten de regelmatig – winter en zomer - aan wedstrijden deelnemen
en laat toe een deeltje van het lidgeld te recupereren onder de vorm van een waardebon van 10€ of
25€. Deze waardebonnen (verdiend in het seizoen 2017-2018) worden uitgereikt op de
nieuwjaarsreceptie 2019 waarvan de datum later zal worden bekend gemaakt.
Daarbovenop komt nog eens een heerlijke bowlingavond die georganiseerd wordt in clubverband op
vrijdag 26/10/2018 ! Hou die avond alvast vrij !

Wanneer kan men genieten van een bonus 2017-2018 ?
Om in aanmerking te komen voor een waardebon en/of bowlingavondje moet aan onderstaande
voorwaarden worden voldaan:
-

Lid zijn van KASVO en van de Vlaamse Atletiek Liga voor seizoen 2017-2018 en aldus
beschikken over een officieel borstnummer.

-

Steeds aantreden in het officiële clubtruitje.
Wedstrijden die worden betwist vooraleer een borstnummer werd aangevraagd of zonder
officieel clubtruitje, komen niet in aanmerking.

-

Tijdig vernieuwen van de aansluiting bij KASVO voor het volgende seizoen,
door het inschrijvingsformulier in te dienen (online of op papier) en betalen van het lidgeld
vóór 15/10/2018. Wie pas na 15/10/2018 in orde is met betaling van het lidgeld en/of het
indienen van het inschrijvingsformulier, ontvangt de helft van het bedrag van de bonus.

-

Persoonlijk aanwezig zijn op de avond van de uitreiking van de bonus (nieuwjaarsreceptie).
Wie toch niet persoonlijk aanwezig kan zijn en het bestuur niet vooraf heeft verwittigd met een
geldig excuus, ontvangt de helft van het bedrag van de bonus. De waardebon wordt niet
opgestuurd, maar is persoonlijk af te halen op het secretariaat vóór 31/01/2019.

-

Het ingevulde formulier "bonusstelsel winterseizoen" op het secretariaat afgeven vóór
15/04/2018 (bij voorkeur mailen naar jeugd@kasvo.be) EN
het ingevulde formulier "bonusstelsel zomerseizoen" op het secretariaat afgeven vóór
15/10/2018 (bij voorkeur mailen naar jeugd@kasvo.be).
Wie te laat is met het indienen van het bonusformulier, kan geen aanspraak maken op een
waardebon maar kan wel nog deelnemen aan de bowling.

-

Behalen van een minimum aantal deelnamepunten (zie verder).

Deelnamepunten
-

Punten kunnen behaald worden door deelname aan de wedstrijden die vermeld staan op het
invulformulier bonusstelsel.
Voor de ‘wedstrijden van vrije keuze’ komen enkel de wedstrijden van de VAL-kalender in
aanmerking (de SVS-wedstrijden tellen echter niet mee).
• Winterseizoen: er komen maximum 2 ‘veldlopen van vrije keuze’ en maximum 2
‘indoorwedstrijden van vrije keuze’ in aanmerking voor de puntentelling
• Zomerseizoen: er komen maximum 4 ‘outdoorwedstrijden van vrije keuze’ in aanmerking
voor de puntentelling

-

Om voor de “bonus” in aanmerking te komen dient de atleet
1.
2.
3.
4.

een minimum aantal punten in de winter te behalen (indoor telt mee)
EN een minimum aantal punten in de zomer te behalen
EN een minimum aantal punten voor winter+zomer samen te behalen
EN over het gehele seizoen aan minstens 7 wedstrijden (veldloop of outdoor piste;
indoorwedstrijden tellen hier niet mee) deelnemen (voor benjamins volstaan 5
wedstrijden)
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We gaan ervoor !

7
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Uitgereikte bonus

 Bowling + €25
 Bowling + €10

