Overeenkomst Trainersopleidingen Scorpio
5-11-2018

ATV Scorpio en ………………………..… komen het volgende overeen:
1. 1.Onder opleidingen wordt hier verstaan;
De primaire basisopleidingen van de Atletiekunie cq de Koninklijke Wandelbond Nederland.
Het gaat dus niet om bijscholingen maar om de basisopleidingen .Dit zijn wat Scorpio betreft Baan en
looptrainers niveau 3 en NW en wandeltrainers niv 2 en alle hogere opleidingen. Scorpio erkend ook
de opleidingen van het Opleidingscentrum Zuid-West Nederland.
2.Scorpio vind het belangrijk dat trainers deze opleidingen volgen. Derhalve is besloten dit op de
onderstaande wijze te faciliteren.
3.Scorpio zal de totale inschrijfkosten plus kosten van PvB betalen. Maar uitsluitend indien de cursist
NIET zelf betaald, maar de factuur aan de penningmeester geeft.
Scorpio zal eveneens de reiskosten en de benodigde studiematerialen(bv boeken) vergoeden.
4 .De kosten genoemd in punt 3 worden aangemerkt als een voorschot aan betrokkenen.
Dit wil zeggen; de cursist is het gehele bedrag verschuldigd aan Scorpio
5.Het voorschot wordt geacht te zijn terug betaald als betrokkene, na het behalen van het diploma 2
jaar aaneengesloten training heeft gegeven bij Scorpio of eerder indien er 160 trainingen zijn
gegeven. Trainingen gegeven voor de datum van het behalen van het diploma tellen niet mee, omdat
deze gaan over een ander kennisniveau.
6.Indien men bv stopt na 1jaar van 40 trainingen dan betaalt de cursist 3/4 van het voorschot terug.
7 .De terugbetaling komt te vervallen indien betrokkene door ziekte of lichamelijke ongeschiktheid
niet meer in staat is om training te blijven geven of betrokkene door zijn werkrelatie gedwongen
wordt om op grote afstand van Oosterhout te gaan wonen.
8. Indien men kort achter elkaar twee opleidingen volgt, dan begint de termijn van 2 jaar pas te
lopen na het behalen van het hoogste niveau.
9. Zodra betrokkene zijn trainerslicentie heeft ontvangen levert hij een kopie daarvan in bij de
secretaris Scorpio.
10. Voor trainers die training geven aan jeugdgroepen wordt verwacht dat zij een Verklaring omtrent
Gedrag(VOG) inleveren.
10. Indien men de opleiding tussentijds staakt is het gehele bedrag direct invorderbaar.
Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur hiervan afwijken.
12.Door de ondertekening van deze overeenkomst gaat de cursist akkoord met de hierin gesteld
voorwaarden.
Oosterhout 1 april 2018
Voor akkoord
ATV Scorpio
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