
 

 
 
Regeling financiële tegemoetkoming NGF-competitieteams – extra onkosten. 

1. Introductie 

Op het hoogste niveau van de voorjaarscompetitie is een goede voorbereiding nog be-
langrijker. Hierbij wordt door G&CC De Herkenbosche (de vereniging) onderkend dat de 
kosten door bijvoorbeeld grotere reisafstanden, begeleiding door de pro of de kosten voor 
voorspelen, soms aanzienlijk toenemen. Om hierin tegemoet te komen stelt de vereniging 
extra financiële middelen ter beschikking. 

2. Doelgroep 

De hier bedoelde onkostenvergoeding geldt alleen voor het team Heren 1 (zondag) en 
voor de teams die uitkomen in de hoofdklasse van de NGF-voorjaarscompetitie. Teams en 
deelnemers moeten voldoen aan de regels van het NGF Competitie & Selectiereglement 
van G&CC de Herkenbosche. 

3. Financiële tegemoetkoming extra kosten 

De vereniging wil de teams die tot de doelgroep van deze regeling horen financieel extra 
ondersteunen. Deze ondersteuning bedraagt € 500,- per team per competitieseizoen en 
wordt uitbetaald aan de captain die vervolgens zorgt dat dit bedrag ten goede komt van 
het team bijvoorbeeld voor reis- of verblijfskosten of voor greenfees voor het voorspelen. 
 
Daarnaast stelt de vereniging een bedrag ter beschikking voor begeleiding door de pro 
van De Herkenbosche. Dit bedrag is gemaximeerd op € 250,- per competitieseizoen. 
 
Tenslotte stelt de vereniging aanvullend een budget van € 300,- voor onkosten en € 200,- 
voor begeleiding door de pro beschikbaar voor het eventueel spelen van een halve finale 
en nogmaals zo’n bedrag voor het spelen van een hele finale voor het landskampioen-
schap. 
 
Aan deze financiële regeling voor extra onkosten wordt als volgt uitvoering gegeven: 
 

a. De captain van het team neemt contact op met de penningmeester van de vereni-
ging om afspraken te maken over de uitbetaling. 

b. Kosten voor begeleiding door de pro worden door de betreffende pro gedeclareerd 
bij de penningmeester van de vereniging. 

c. Penningmeester vraagt akkoord aan de captain van het team dat begeleid is, 
waarna wordt uitbetaald. 

4. Toezicht, evaluatie en verslag 

Namens het bestuur is de CBC belast met het toezicht op de uitvoering van deze regeling. 
De regeling wordt aan het einde van de NGF-competitie geëvalueerd en hiervan wordt 
schriftelijk verslag gedaan aan het bestuur (lees: jaarverslag). De CBC doet zo nodig een 
voorstel voor aanpassing van de regeling. 

5. Geldigheidsduur 

Deze regeling is geldig voor de NGF (voorjaars)competitie 2023. 


