Prestatie- & Prijzenmodel AV Zaanland
Voor goed presterende atleten heeft AV Zaanland een prijzenpot beschikbaar.
Deze prijzenpot wordt verdeeld volgens onderstaand model.
Dit model geldt vanaf het kalenderjaar 2012.
Denk je aanspraak te maken op een prijs, geef dit dan door aan je trainer.
De trainer verzamelt alle meldingen van zijn groep en geeft dit door aan de penningmeester, die het “eindklassement” opmaakt.
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Het model bestaat uit 4 delen. Daar waar een maximum bedrag voor AV Zaanland staat
worden, bij overschrijden van dit maximum, de prijzen naar rato van dit maximum uitbetaald
Eisen bij deel I & III:
1) Om in aanmerking te komen voor dit model dient de atleet minimaal 1x per seizoen
in een door AV Zaanland georganiseerde wedstrijd uit te komen (cross/weg/baan),
of deel te nemen aan de competitie namens AV Zaanland
2) Prestatie van 1e, 2e en/of 3e plaats op NK telt mee bij minimaal 5 inschrijvingen
en 3 starters in eigen of zwaardere categorie (= jeugd deelname in eigen of
oudere leeftijdscategorie ; masters bij deelname in eigen of jongere leeftijdscategorie)
Deel I
Geldt voor:
Peilmoment:
Totaal prijsgeld:
Totaal prijzenpot:

NK
E(J)K
W(J)K
OS
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Senioren en Junioren A + B, voor indoor en outdoor
Ranglijsten indoor = april en outdoor = november. Overige per kalenderjaar
Gemaximeerd per persoon en volgens onderstaande 2-deling
Maximaal € 800,- voor senioren; € 400,- voor neo-senioren en € 300,- voor junioren.
AV Zaanland per jaar
€ 2.500,
Bij bereiken van maximale bedrag worden prijzen naar rato uitgekeerd.

Record
Kwalificatie
Kwalificatie
Kwalificatie

Senior
€
250,00
150,00
200,00
500,00

Neo-Sen.
€
n.v.t.
100,00
125,00
n.v.t.

Junior A + B
€
50,00
50,00
75,00
n.v.t.

tot een maximum bedrag
€ 500,- voor senioren /
€ 225,- voor neo-senioren *
€ 150,- voor junioren *
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Senior
1e
2e
3e
e
1
e
2
3e

Seizoensranglijst
Seizoensranglijst
Seizoensranglijst
NK
NK
NK

200,00
150,00
100,00
100,00
75,00
50,00

Neo-Sen.
Junior A + B
50,00
50,00
40,00
40,00
30,00
30,00
75,00
75,00
50,00
50,00
40,00
40,00
* geldt ook als junior/neo-senior in seniorcategorie wedstrijd loopt

Uitbetaling:
Totaal maximaal in contanten uit te betalen aan:

tot een maximum bedrag
€ 300,-voor senioren /
€ 175,-voor neo-senioren*
€ 150,-voor junioren*

Senioren € 250,00
Junioren / Neo-senioren € 100,00

Het restant aan prijzengeld wordt omgezet in een jaar gratis lidmaatschap
(waarbij waarde lidmaatschap+licentie -/-restant prijzengeld = korting op contributie)
Indien dan nog geld overblijft, wordt dit declaratieruimte voor inschrijfgeld wedstrijden.
Besteed in het jaar vóór, of te besteden binnen een jaar na uitreiking van de prijs.
Deel II
Junioren C + D kunnen in aanmerking komen voor een aanmoedigingsprijs van € 25,In overleg met trainers, goed te keuren door bestuur. Max. 4 per jaar.
Deel III
Masters
Totaal prijzenpot:
Prijs
Deel IV
Clubrecords:
Totaal prijzenpot:
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Indoor / outdoor / baan / wegatletiek
AV Zaanland per jaar € 500,00 & maximaal € 100,-per persoon
Iedere plaats 1 t/m 3 op een NK/EK/WK, wordt beloond
met respectievelijk € 75,00 ; € 50,00 ; € 40,00.
Het verbeteren van een clubrecord levert € 20,-per keer op.
AV Zaanland per jaar € 200,00 & maximaal € 50,-per persoon
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