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Heel wat clubs zijn reeds gestart met het beheer van hun komende wedstrijd (veldlopen of 
indoor)  in Atletiek.nu. Voor nieuwe gebruikers raden we wel aan om de info goed door te nemen. 
Je kan best beginnen met de infosessie te bekijken. (hier op de website terug te vinden) 
Eens je begint met je wedstrijd kan je het stappenplan volgen.  
Is het nog onzeker of je wedstrijd kan doorgaan of wil je de inschrijvingen sterk beperken (wat in 
deze periode de normale gang van zaken is) dan raden we aan om via de inschrijvingsmodule op 
Atletiek.nu aan te duiden dat je de betaling uitstelt tot een later moment (uitklapmenu -> online 
inschrijfinstellingen).  
Zo vermijd je bij een eventuele afgelasting (of als je atleten moet weigeren) vragen over de 
terugbetaling van de inschrijfgelden. Zodra je de inschrijvingen afsluit en zeker is dat je wedstrijd 
kan doorgaan, met de selectie van atleten die jij wil, vink je dit vakje af en wordt er automatisch 
een mail gestuurd naar de deelnemers om te betalen.  
 

 
 
Je zet ook best bij de info van je wedstrijd wat er gebeurt met het inschrijvingsgeld als iemand niet 
kan deelnemen of je wedstrijd toch niet doorgaat. Bijv. terugbetalen van het bedrag min de 
(transactie)kosten.  
En de transactiekosten zijn sowieso voor de bank, daar heeft de Vlaamse Atletiekliga, noch 
Atletiek.nu iets aan (om misverstanden daarover op te helderen). Maar atleten moeten ook weten 
dat inschrijven normaal ook deelname betekent. Het is niet de bedoeling om overal in te schrijven 
en dan afwezig te blijven. 
Terugbetaling kan via Atletiek.nu, maar denk er aan dat je sowieso de transactiekost betaalt… en 
dan ook nog eens bij de terugbetaling. Via de knop ‘betalingen/incasso’ in het uitklapmenu kan je 
het financiële plaatje volgen. 
Je ziet daar ook wie betaald heeft en hoe je eventueel (een deel) kan terugstorten. Maar 
terugbetalen beter voorkomen dus…  
 



 
 
Verder geven we ook nog een voorbeeld mee om begeleiders (1 per atleet) te laten inschrijven en 
eventueel betalen. Zo weet je vooraf hoeveel begeleiders er zijn en betalen ze ook al vooraf. Je 
kan ook andere, extra info vooraf opvragen door gebruik van de extra velden. 
 



 
En ook nog even meegeven dat je pas naar fase twee mag gaan als je wedstrijd volledig afgewerkt is 
(best de laatste of voorlaatste dag). Als je naar die fase gaat krijgen alle atleten opnieuw een 
automatische mail.  
 
Ook nog even meegeven dat er volop gewerkt wordt aan een oplossing om de resultatenverwerking 
met scannen van de QR –codes in Atletiek.nu mogelijk te maken.  
Hierover krijg je later nog informatie.    
 
 


