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Beleid vergoeding atletiektrainers 
 
“Fortius” is een vereniging, geen sportbedrijf/school en is afhankelijk van de contributie 
van de leden. Een vereniging houdt in dat de leden een gezamenlijk doel nastreven en zich 
hiervoor inzetten. Voor “Fortius” is dit sportbeoefening. De contributie kan laag blijven 
door de vrijwillige inzet van de leden. 
 
Na de fusie tussen Hercules en Parthenon bleken er diverse vergoedingsregelingen te 
worden toegepast. Dit was mede het gevolg van concurrentie en prestatiemotieven tussen 
beide verenigingen. Daarnaast waren er trainers die geen vergoeding ontvingen. Deze 
ongelijkheid leidde tot onvrede bij de trainers. Het bestuur is niet doof voor de geluiden 
hierover. Derhalve heeft het bestuur besloten om de vergoedingen te harmoniseren en tot 
een eenduidige regeling te komen. Het is geen loon, maar moet gezien worden als een 
tegemoetkoming. Tevens moet het passen binnen de begroting van de vereniging en 
belastingregelgeving inzake vrijwilligersvergoedingen.  
Het bestuur is zich ervan bewust dat de regeling gevolgen heeft voor individuele trainers.  
 
Inhoud van de regeling 
Alle atletiektrainers: 

• zijn lid van “Fortius” (verplichting Atletiek Unie, verzekeringstechnisch); 
• zijn gediplomeerd, tenzij vrijstelling is verleend door het bestuur, t.g.v. jarenlange 

opgebouwde ervaring; 
• betalen contributie; 
• kunnen een beroep doen op een vergoeding per training, afhankelijk van opleiding 

en ervaring, maar kunnen hiervan afzien; 
o de vergoeding wordt per kwartaal gedeclareerd binnen 5 weken na het 

verlopen van het kwartaal; wordt deze termijn overschreden dan vervalt het 
recht op vergoeding voor de voorbije periode; 

o de vergoeding geldt alleen voor de trainer, die training geeft aan een groep; dus 
niet voor de assistenten of begeleiders (die geven training onder 
verantwoordelijkheid van de groepstrainer); 

o het bestuur stelt in overleg met de trainingscoördinator de groepen en trainers 
vast; 

o bij de baanatletiek geschiedt dit op basis van de onderdelen (b.v. discus, speer, 
hoogspringen enz.); 

• zijn zichtbaar als trainer door verstrekking (om de 2 jaar) van een trainingsjack 
met het opschrift trainer; 

• zijn in het bezit van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); 
• hebben tenminste de cursus reanimatie en bediening AED gevolgd, zo nodig de 

cursus Eerste Hulp bij Sport Ongevallen (EHBSO); 
• voldoen, zo nodig, jaarlijks aan de bijscholings-en licentievoorwaarden van de 

Atletiek Unie. 
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Uitzonderingen 
Voor wat betreft de (assistent) trainers, in de leeftijd van 13 t/m 20 jaar, blijft de huidige 
regeling van kracht. Vergoeding geschiedt op basis van het minimum jeugdloon. Dit t.b.v. 
het behouden van deze jeugdige trainers en het investeren in trainersopleiding. 
Jeugdtrainers in opleiding krijgen gedurende hun opleiding recht op een halve 
trainersvergoeding en kunnen vervolgens na het behalen van een betreffend diploma 
instromen in onderhavige regeling.  
 
Trainers die alleen training geven en zelf geen gebruik maken van het lidmaatschap 
betalen geen contributie. Deze trainers worden geregistreerd als vrijwilliger (trainer) met 
vrijstelling van contributie en hebben recht op vergoeding van de door hen gegeven 
trainingen. 
 
Met specialistische trainers, waarmede een overeenkomst is afgesloten, zal overlegd 
worden over verlenging van de overeenkomst onder nieuwe voorwaarden. 
 
Oude regelingen  
Deze regeling vervangt alle andere eerder overeengekomen regelingen voor trainers-
vergoedingen atletiek.  
 
Ingangsdatum 
Voor nieuwe en huidige trainers gaat de Regeling vergoeding trainers per 1 januari 2020 
in. 
De regeling zal jaarlijks worden geëvalueerd en de vergoedingsgrondslag wordt jaarlijks 
vastgesteld door het bestuur. 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 januari 2020 
 
Het bestuur van Fortius  
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1. Regeling vergoeding trainers 
1.1 Bepaling hoogte vergoeding 

De hoogte van de trainersvergoeding is afhankelijk van een aantal criteria: 
− opleidingsniveau; 
− vereiste competenties; 
− ervaringsniveau; 
− typering groep. 

 
1.2 Opleidingsniveau 

De hieronder gegeven indeling is ingedeeld in niveaus waarbij zoveel 
mogelijk rekening is gehouden met de oudere opleidingen en als afgeleid 
van het doorstroomschema opleidingen van de Atletiek Unie. 
Begeleiders worden niet aangemerkt als trainer. 

 

Cat Functie Opleiding Competenties + PvB vaardigheden 

A Assistent-
Trainer 

(Niveau 2) 

ALT2 

ABAT2 

AJAT2 

2.1 Verzorgen van een training 

  ALT2 

LT2 

2.1 Verzorgen van een training 

2.2 Begeleiden tijdens een 
wedstrijd 

2.3 Assisteren bij activiteiten 

B Zelfstandig 
Trainer 

(Niveau 3) 

BLT3 

BBAT3 

*1) 

3.1 Geven van trainingen 

3.2 Coachen van wedstrijd (baan 
alleen) 

  TLG 

LT3 

AT3 

JAL 

AT 

3.1 Geven van trainingen 

3.2 Coachen van wedstrijden 

3.3 Organiseren van een activiteit 

3.4 Aansturen kader 

C Talententrainer 

(Niveau 4) 

ST4 

HT4 

WT4 

MILA4 

PLT4 

4.1 Geven van trainingen 

4.2 Coachen van wedstrijden 

4.3 Sporttechnisch beleid 

4.4 Competentieontwikkeling 
sportkader 

4.5 Samenwerken begeleidings-
team 

Vooralsnog is trede C niet van toepassing binnen Fortius en is dan verder 
ook niet meegenomen in de vergoedingentabel. 
*1) Ervaren wedstrijdtrainers zonder trainersopleiding worden ingeschaald 
in groep B.  

 
1.3 Groepen 

We onderscheiden de volgende groepen: 
1. atletiek jeugd, pupillen tot en met Junioren AB; 
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2. atletiek senioren en masters; 
3. loopgroep recreanten; 
4. loopgroep recreanten / wedstrijd; 
5. loopgroep wedstrijd. 

 
1.4 Vergoedingen 

De trainersvergoeding is gemaximeerd op de maximale vrijwilligers-
vergoeding, zijnde maximaal € 170,-per persoon per maand en maximaal 

€ 1700,- per persoon per jaar (voor 2020). De maximale vergoeding per 
training is € 8,00 voor “volwassen” trainers. 
 
Voor schoolgaande trainers, tot en met 20 jaar, geldt een separate regeling. 
Hiervoor is het minimumjeugdloon het uitgangspunt. 
Trainers jonger dan 20 jaar, die inkomsten uit een dienstbetrekking 
hebben, vallen wel in onderstaande regeling. 
 
Alleen als een trainer actief is in zijn rol als trainer tijdens een training, heeft 
hij/zij recht op een vergoeding. Aanwezigheid alleen geeft dus geen recht 
op vergoeding. 
 
Voor de wegatletiek geldt dat maximaal één trainer per training (groep) 
mag declareren. 
 
Onderstaande tabel vermeldt de vergoeding per training en niet per uur. 
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Assistent A-1  A-3   1 

€ 4,00 Trainer 
(N1) 

 
A-2 

 
A-4 A-5 1 

Zelfstandi
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B-3 
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€ 6,00 Trainer 
(N3) 
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Specialisa
tie trainer 

B-1 B-2  B-4 B-5 4 
€ 7,00 

Trainer 
(N4) 

C-1 
  

C-4 
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€ 8,00 

  
 

C-2 
  

C-5 5 

*2) De vergoedingsgrondslag wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 


