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!
Toepassing. 
Deze regeling is van toepassing op het vergoeden van kosten voor het verzorgen van trainingen 
aan leden van  AV’56. !
Definities: 
Trainer:   de persoon die trainingen verzorgt t.b.v. leden van AV’56. 
Licentie: door de Atletiek Unie gehanteerde kwalificatie die het nivo van de 

trainer weergeeft. 
  
Trainers categorieën: 
De trainers worden ingedeeld in categorieën op basis van ervaring, diploma en licentie. Hierbij 
wordt de gehanteerde indeling van de Atletiek Unie als richtlijn gebruikt. Binnen AV’56 worden 
de volgende categorieën onderscheiden: !

1. Trainer zonder diploma en zonder licentie 
2. Trainer met diploma ATRL of JAL maar zonder licentie 
3. Trainer met diploma en met licentie A=niveau 3 
4. Trainer met diploma en met licentie B=niveau 4 
5. Trainer met diploma en met licentie C=niveau 5 
8 Trainer sportief wandelen (TSW) 
9 Trainer Nordic Walking (TNW)  !

Trainersvergoeding: 
De vergoeding wordt op declaratiebasis per kwartaal uitbetaald. De trainer dient het daarvoor  
bestemde declaratieformulier per kwartaal in te dienen bij de penningmeester. Alleen de 
werkelijk verzorgde trainingsuren worden uitbetaald, voorbereidingstijd komt niet voor 
vergoeding in aanmerking. !
Reiskostenvergoeding: 
Aan trainers wordt een tegemoetkoming in de reiskosten verstrekt. De eerste 10 kilometer 
enkele reis is voor rekening van de trainers, de overige kilometers worden vergoed. Deze 
vergoeding wordt gelijktijdig met de trainingsuren gedeclareerd. De  reisafstand wordt 
conform de routeplanner van de ANWB vastgesteld. Als reisafstand wordt gerekend de afstand 
van het huisadres van de trainer tot de plaats waar de training wordt verzorgd. !
Tarieven: 
De tarieven zijn niet openbaar en worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De tarieven 
worden jaarlijks geïndexeerd volgens de gegevens van het CBS (CPI alle huishoudens jaar -1/
CPI alle huishoudens jaar-2). !
Overige vergoedingen: 
Trainers van AV’56 zijn vrijgesteld van vereniging- en bondscontributie. Een eventuele 
wedstrijdlicentie komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
Aan trainers vanaf categorie 1 wordt een trainingspak met de opdruk ‘TRAINER’ ter 
beschikking gesteld. Trainers van categorie 0 die gestart zijn met een vooraf door het bestuur 
goedgekeurde trainerscursus komen eveneens in aanmerking voor een trainingspak. 


