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Regeling financiële tegemoetkoming training NGF competitieteams. 
 
1. Introductie 
G&CC de Herkenbosche (de vereniging) en de Herkenbosche (de golfbaan) ondersteunen 
financieel de trainingslessen welke op basis van het NGF Competitie & Selectiereglement 
tot stand komen. Voor een goede uitvoering worden de volgende regels van toepassing 
verklaard. 
 
2. Doelgroep 
De ondersteuning geldt in principe voor alle teams die deelnemen aan de NGF competitie. 
Deelnemers moeten voldoen aan de regels van het NGF Competitie & Selectiereglement. 
 
3. Financiële tegemoetkoming 
De financiële tegemoetkoming omvat het volgende: 

 a. De tegemoetkoming is gebaseerd op het principe dat in de kosten van de 
trainingslessen wordt bijgedragen door de vereniging, de Herkenbosche en de 
individuele teamleden. 

 b. De vereniging stelt een bedrag ter beschikking als tegemoetkoming in de kosten 
van de trainingslessen door de Pro’s, die door de teamleden op de faciliteiten van 
de Herkenbosche ter voorbereiding op de NGF competitiewedstrijden worden 
gevolgd. 

 c. De Herkenbosche berekent een lager uurtarief voor de Pro’s per gegeven training 
les. 

 d. De teamleden betalen een vaste bijdrage per lesuur. Ieder (voorlopig) geselecteerd 
teamlid betaalt mee, ook indien hij/zij een les niet bijwoont. 

 e. De Herkenbosche verstrekt aan ieder deelnemend teamlid 3 ballenkaarten t.b.v. de 
lessen. Voor de ontvangst ontvangt elk team van de vereniging 4 ballenkaarten 
voor het inslaan van de spelers van de bezoekende teams. 

 
4. Training 
De training is gericht op de verbetering van het spelniveau van de teamleden, zodat de 
kans op een succesvolle deelname aan de NGF competitiewedstrijden toeneemt. De 
training bestaat per team uit 20 lesuren (zie punt 5 van het NGF Competitie & 
Selectiereglement). De lessen worden gegeven in de periode voorafgaand aan de NGF 
competitie. 
 
5. Uitvoeringsbepalingen 
De kosten van de trainingslessen en de verdeling zoals hierboven benoemd zijn als volgt: 

 a. De reguliere kosten per trainingsuur bedragen € 85,00 (A-professional), resp. € 
83,00 (B-professional) 

 b. De bijdrage van de vereniging bedraagt afhankelijk van de teamgrootte tussen de € 
10,- en € 14,- per trainingsuur.  

 c. De Herkenbosche draagt per trainingsuur € 25,- resp. € 23,- bij, hetgeen resulteert 
in een verlaging van het uurtarief tot € 60,-. 

 d. Elke competitiespeler draagt € 6,50 per trainingsuur bij, totaal per speler € 130,- 
uitgaande van 20 lesuren ongeacht het team waar de speler in wordt opgesteld en 
ongeacht het aantal uren welke betreffende speler aanwezig is bij de training. 

 e. De Herkenbosche verstrekt om niet aan iedere deelnemer 3 ballenkaarten. 
 f. De vereniging verstrekt aan de captain van elk team 4 ballenkaarten voor de 

ontvangst.  



 

  2 

 g. De Herkenbosche maakt een totaalrekening op voor de vereniging op basis van het 
totaal aantal deelnemende teams vermenigvuldigd met het aantal lesuren per team 
x € 60,00. 

 h. De Competitie Begeleidingscommissie (CBC) zorgt voor aanvang van de training 
voor een actuele lijst van de competitieteams, inclusief spelers, t.b.v. de 
Herkenbosche. 

 i. De CBC stuurt elke captain een totaalfactuur. De captain van het team dient de 
bijdrage van zijn teamgenoten onderling met het team te verrekenen. De captain 
ontvangt voor alle spelers de ballenkaarten via de receptie en dient voor ontvangst 
hiervan te tekenen. De professional krijgt rechtstreeks van de Herkenbosche de 
vouchers voor de lessen. 

 j. De teamcaptain is verantwoordelijk voor de afname van alle trainingslessen, en 
rapporteert eventuele bijzonderheden zo nodig direct maar in ieder geval aan het 
eind van de trainingsperiode aan de CBC. Deze rapporteert aan het bestuur. 

 
6. Extra faciliteiten.  
Voor de competitieteams Heren 1 standaard en Dames 1 dinsdag hoofdklasse wordt per 
team een extra budget beschikbaar gesteld van € 500,-. De verantwoording van de 
besteding dient te worden overlegd aan de penningmeester van de vereniging. In geval 
van strijd om de landstitel wordt door het bestuur een additioneel budget vrijgemaakt.  
 
7. Toezicht, evaluatie en verslag 
Namens het bestuur is de CBC belast met het toezicht op de uitvoering van deze regeling. 
Deze evalueert de regeling aan het einde van de NGF competitie en doet hiervan 
schriftelijk verslag aan het bestuur. De CBC doet zo nodig een voorstel voor aanpassing 
van de regeling. 
 
8. Geldigheidsduur 
Deze regeling is geldig vanaf 17 juni 2019 en heeft betrekking op de NGF competitie in 
2020.  


