Visie + financiële afspraken trainers/gymnasten en club die zich plaatsen voor EAGC/WAGC:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Gymclub Altis Eeklo komt zelf niet financieel tussen voor de inschrijvingskosten van de
gymnasten.
Gymclub Altis Eeklo komt financieel tussen in de verblijfs/vervoers/annulatiekosten van
maximum 2 trainers. De club draagt 15% bij op (enkel) deze kosten. De tweede trainer zal
ook kunnen genieten van deze bijdrage indien er meer dan 2 teams of meer dan 6
gymnasten zich plaatsen).
De verblijfs/vervoers/annulatiekosten voor 1 trainer worden gedragen door de ouders van
de geselecteerde gymnasten. Hoe meer gymnasten geselecteerd zijn, hoe haalbaarder dat
wordt natuurlijk. Dat kan meevallen, maar ook serieus tegenvallen.
Hier mag +/- rekening gehouden worden met 15% extra op het totale inschrijvingsgeld van
de gymnast i.e. tussen de 200€ en 300€).
Een tweede trainer kan/mag meegaan maar extra trainers worden geacht 85% van de
onkosten zelf te voorzien, dit op voorwaarde zoals beschreven in punt 2.
De ouders krijgen ook de mogelijkheid om ter dekking van deze kosten activiteiten te
organiseren (verkoop, eetfestijn) en dat te doen onder naam van de club (zodat ze
goedkoper een zaal kunnen huren, ze geen extra verzekering moeten nemen, het clublogo
mogen gebruiken,…) Deze toelating wordt gegeven voor geselecteerden voor EK’s en WK’s,
alsook voor andere buitenlandse wedstrijden of stages. Hierbij proberen we vanuit de club
ouders te stimuleren om bij de organisatie van dergelijke financiële acties samen te werken
en elkaar geen concurrentie aan te doen. Wij vragen bij die acties ook gebruik te maken van
een bankrekening van de club en geldt de afspraak dat als er meer wordt opgehaald dan de
kosten voor het evenement, het geld in de clubkas blijft. Dit kan overgeheveld worden naar
een eventueel volgend evenement. Als het kind zich niet meer selecteert voor een volgend
evenement, blijft het geld in de club. Zeker dit laatste is geen evidente om afgedwongen te
krijgen, maar is de laatste 12 jaar op één uitzondering na altijd gelukt. Als ze niet meegaan in
die voorwaarden, mogen ze hun actie enkel voeren onder eigen naam en mag de naam
‘Gymclub Altis Eeklo’ in hun communicatie nergens gebruikt worden.
Ouders en trainers kunnen uiteraard ook sponsoring vergaren. Indien de sponsor gebruik
wenst te maken van het rekeningnummer van de club kan de sponsor een kwitantie
verkrijgen voor fiscale voordelen (in te brengen in de boekhouding). Echter de club zal dan
25% van het gesponsorde bedrag behouden welke ten goede zal komen voor de
trainerskosten voor de gymnasten en voor de administratieve kosten allerhande.

Concreet:
1. De club komt financieel niet tussen in de gemaakte kosten van de gymnasten, ook niet na
aftrok van de opbrengsten door individuele acties van de ouders
2. De club komt financieel tussen (15%) op de vervoers- en verblijfskosten van 1 trainer.
3. De ouders staan financieel in op 85% van de vervoers- en verblijfskosten van 1 trainer,
berekend op 5 gymnasten. Indien er y gymnasten zich kunnen plaatsen zal het %
herberekend worden op basis van [(85 x y)/5] %.

