Administratiekosten en administratieve boetes 2019
Ingevolge het Algemeen Reglement (versiedatum 24 mei 2018), artikel 33 lid 1, heeft de directeur van de
Atletiekunie, daartoe gemandateerd door het Uniebestuur, de hoogte van de administratiekosten en
administratieve boetes voor 2019 als onderstaand vastgesteld (Papendal, 29 nov 2018).
Voor het te laat betalen van facturen:
bij de 1e aanmaning: Administratiekosten: ½ % van het factuurbedrag met een minimum van € 15,bij de 2e aanmaning: Administratiekosten: 1 % van het factuur bedrag met een minimum van € 30,Op te leggen door: Uniebestuur
Te betalen door:
Betreffende vereniging

Voor overtreding van wedstrijdregels of
administratieve regels:

Administratieve
boete

Op te leggen
door

Te betalen
door

1. Zonder geldige wedstrijdlicentie deelnemen aan
Atletiekunie-wedstrijden (incl. competitiewedstrijden) per deelnemer bij voorinschrijving
door de vereniging (WR art 24 lid 1).

€ 50,-

Uniebestuur

Vereniging
waarvan de
deelnemer lid is

2. Deel laten nemen aan een Atletiekuniewedstrijd van een deelnemer zonder geldige
wedstrijdlicentie bij na-inschrijving door de
organiserende vereniging (WR art 24 lid 1).

€ 50,-

Uniebestuur

Organiserende
vereniging

3. Het niet binnen één week inzenden van de
uitslag van een door de Atletiekunie
goedgekeurde wedstrijd in het daartoe
voorgeschreven format, per wedstrijd (WR art 1 lid
6).

€ 25,-

Uniebestuur

Organiserende
vereniging

4. Het onafgemeld wegblijven bij baanwedstrijden
waarvoor is ingeschreven door een individuele
atleet, per persoon (WR art 142, lid 4).

€ 25,-

Uniebestuur* op
voordracht van de
organiserende
vereniging

Betreffende
atleet

5. Het onafgemeld wegblijven bij wedstrijden
waarvoor is ingeschreven door estafette-ploegen,
per ploeg (WR art 142, lid 4).

€ 37,50

Uniebestuur* op
voordracht van de
organiserende
vereniging

Vereniging
waartoe de ploeg
behoort

6. Het oneigenlijk afmelden bij Nederlandse
baankampioenschappen waarvoor een individuele
atleet is ingeschreven en toegelaten
(WR art 142, lid 4).

€ 25

Uniebestuur

Betreffende
atleet

7. Niet opkomen door vereniging bij
competitiewedstrijd waarvoor is ingeschreven c.q.
het onttrekken aan een competitiewedstrijd (WR
art 409, lid 1).

€ 50,- per wedstrijd /
per overtreding

Uniebestuur

Betreffende
vereniging

€ 100,-

Uniebestuur

betreffende
vereniging

8. Het niet binnen de daarvoor gestelde termijn
aanleveren van de gevraagde informatie inzake
de verenigingsadministratie en verenigingsboekhouding (alg.reglement, art 32, lid 1).

* Boete wordt door het bondsbureau opgelegd en geïnd en indien van toepassing doorbetaald aan de
organiserende vereniging onder aftrek van 25% administratiekosten.
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