
 

 
 
Regeling financiële tegemoetkoming NGF-competitieteams - trainingen. 

1. Introductie 

G&CC de Herkenbosche (de vereniging) en de Herkenbosche B.V. (de golfbaan) willen 
prestaties in NGF-competitieverband ondersteunen door financiële middelen beschikbaar 
te stellen aan de teams. Uiteraard zijn daarbij spelregels van toepassing die hierna wor-
den uitgewerkt. 

2. Doelgroep 

De in deze regeling bedoelde financiële ondersteuning geldt alleen voor de prestatieve 
teams die deelnemen aan de NGF-voorjaarscompetitie. Deelnemers moeten voldoen aan 
de regels van het NGF Competitie & Selectiereglement van G&CC de Herkenbosche. 

3. Financiële tegemoetkoming trainingen 

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 trai-
ning bestaat per team uit 20 lesuren (zie punt 5 van het NGF Competitie & Selectieregle-
ment). De trainingen worden gegeven in de periode voorafgaand aan de NGF-voorjaars-
competitie. 
 
De financiële tegemoetkoming voor trainingen is gebaseerd op het principe dat aan de 
kosten van de trainingslessen wordt bijgedragen door de vereniging, de golfbaan en de in-
dividuele teamleden. 
 
De financiële vergoeding voor trainingen is als volgt: 
 

a. De reguliere kosten per trainingsuur per team bedragen € 82,00 (A-professional), 
resp. € 80,00 (B-professional). 

b. De golfbaan berekent een lager uurtarief voor de Pro’s per gegeven trainingsuur. 
Door deze bijdrage wordt het uurtarief per lesuur € 70,-. 

c. De golfbaan stelt tijdens de training gratis oefenballen ter beschikking. 
d. De competitiespeler draagt een vast bedrag van € 130,- bij, ongeacht het team 

waar de speler in wordt opgesteld en ongeacht het aantal uren welke de betref-
fende speler daadwerkelijk aanwezig is bij de training. 

e. De vereniging neemt het resterend bedrag voor haar rekening als tegemoetkoming 
in de kosten van de hier bedoelde trainingslessen. 

 
Aan deze financiële regeling voor trainingen van prestatief competitieteams wordt als volgt 
uitvoering gegeven: 
 

a. De Competitie Begeleidingscommissie (CBC) zorgt voor aanvang van de trainingen 
voor een actuele lijst van de competitieteams, inclusief spelers en eventuele uitzon-
deringen, t.b.v. de vereniging en de golfbaan. 

b. De golfbaan maakt een totaalrekening op voor de vereniging op basis van het to-
taal aantal deelnemende prestatieve competitieteams. 

c. De penningmeester stuurt in overleg met de CBC elke captain een totaalfactuur 
voor de financiële bijdrage van het team (de teamleden). De captain van het team 



 

verrekent deze bijdrage met de teamgenoten en draagt dit bedrag af aan de vereni-
ging. 

4. 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 schrifte-
lijk verslag 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. 


