Trol sponsoring elites
Seizoen 2021
Trol budget leggen we vast op € 3000.
Leden van BeArrows krijgen € 150 forfaitaire steun. Wij verwachten dat ze zich daarvoor inzetten en aan minstens 60% van de trainingen deelnemen (tenzij men in het buitenland woont).
De jeugdleden die een selectie halen voor internationaal kampioenschap krijgen hun persoonlijke bijdrage terugbetaald, met een maximum van € 150 per selectie.
Voor selectie voor ISF krijgen de jeugdleden € 250 extra, op voorwaarde dat zij ook reeds in 2020 lid waren van Trol.
Bij de elites gaan we ervan uit dat Orienteering Vlaanderen de kosten voor internationale kampioenschappen voor zich neemt.
Het overgebleven budget zal ergens tussen € 1000 - € 1500 liggen, en zal worden verdeeld onder de elites via onderstaand puntensysteem.
WRE budgetten
Top 300
Top 500

Totaal Budget:

Budget punten: Totaal punten:

WOC

World cup

EOC

BK

World ranking sprint

Anna Serrallonga
Hannah Thiels
Simon Krekels
Michael Van Baelen
Desmond Franssen
Te verdelen:
Note:
Budget:
€ 3.000
Hoe te verdelen:
Vast start bedrag (€ 200) voor de elites die aan voorwaarden voldoen:
1. Top 300 op WRE-ranking (mannen) en Top 200 (vrouwen). sprint of bos. Indien in top 500 nog € 50 extra.
2. Deelname aan minimum 2 van de 3 BK's (sprint/middle/long)
3. Deelname aan het BK aflossing
4. Deelname aan minstens 1 jeugdactiviteit van Trol, in overleg met jeugdcoördinator.
In principe kan dus ook een atleet die wat pech heeft gehad met blessures deze premie krijgen, want de WRE-ranking is over 1,5 jaar en een echte blessure is een geldig excuus voor het niet-voldoen aan de criteria 2 en 3.
De overige pot wordt verdeeld volgens een puntensysteem:
WOC winst: 1000p
WOC podium: 750p
WOC top 30: 500p
WOC deelname: 400p
World cup winst: 750p
World cup podium: 500p
World cup top 30: 400p
World cup top 100: 200p
EOC goud: 750p
EOC podium: 500p
EOC top 30: 400p
EOC top 100: 200p
BK goud: 300p
BK podium: 200p
Winst WRE: 200p
Podium WRE: 100p
Note:
Beste resultaat telt per competitie
Ook buitenlandse atleten tellen mee als ze in België wonen.
In ruil verwacht Trol dat deze atleten zich inzetten voor de club, door bv. eens een baanlegging te doen, schaduwlopen, voorlopen, posten zetten, posten ophalen, enz.
Wat we zeker als tegenprestatie verlangen is dat atleten proberen zoveel mogelijk kampioenschappen mee te lopen, en daar in Trol-tenue aanwezig zijn, zeker tijdens wedstrijd en bij de prijsuitreiking.
Ook vragen we om steeds op social media 'Trol' mee te nemen in de communicatie, en zeker ook de sport promoten bij hun omgeving.
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