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Reglement voor het toekennen van een wedstrijdbudget – Golfclub Kavel II 
Beemster 
 
 
1. Het bestuur zal jaarlijks een bedrag in de begroting opnemen voor het stimuleren 

van wedstrijden voor de leden. De titel van dit budget is 'wedstrijdbudget'  en het 
bestuur van de golfclub zal in de bestuursvergadering aanvragen al dan niet 
honoreren. 

2. Een deel van wedstrijdbudget zal worden gereserveerd voor de zogenaamde 
clubwedstrijden. Deze wedstrijden zijn van het type prestatie wedstrijd of 
clubkampioenschappen. 
De golfclub vergoedt (eventueel deels) de kosten voor de prijzen en er wordt 
geen of een klein bedrag aan inschrijfgeld gevraagd. Deze wedstrijden zijn 
bijvoorbeeld: Strokeplay en Matchplay Clubkampioenschappen, Senioren ladder 
competitie, Beemster Open en Nieuwe ledenwedstrijd. 

3. Individuele wedstrijdcommissies kunnen een beroep doen op dit 
wedstrijdbudget en deze wedstrijdcommissies moeten elk seizoen een aanvraag 
indienen bij het bestuur. Deze aanvraag zal moeten worden gericht aan het 
secretariaat en de sluitingsdatum voor de aanvragen is na vaststelling van de 
wedstrijdkalender en vóór 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar. 

4. Bij de toekenning van een bijdrage uit het wedstrijdbudget wordt het principe 
gehanteerd dat deze bijdrage niet voor consumpties kan worden aangewend. De 
bijdragen kunnen uitsluitend voor prijzen of andersoortige aanmoedigingen van 
het golfspel worden aangewend. 

5. Wanneer een commissie een beroep hierop doet zal het bestuur o.a. toetsen aan 
de volgende criteria: 

a. De wedstrijd dient een open karakter te hebben, dat wil zeggen, elk 
clublid kan mag en meedoen zonder inschrijfgeld te hoeven betalen. 

b. Deze openheid wordt vorm gegeven door de inschrijving via Golf Genius, 
een bepaalde periode voorafgaand aan de betreffende wedstrijd. 

c. De wedstrijd heeft een bijzonder karakter, dat wil zeggen, deze wedstrijd 
vormt geen onderdeel van een reguliere competitie. Voorbeelden zijn 
Ryder Cup, jaarafsluitingen van seizoen competities enzovoort. Dit ter 
beoordeling van het bestuur. 

d. Per wedstrijdsoort kan een wedstrijdcommissie slechts één keer per 
golfseizoen (winter en zomer) een aanvraag indienen. 


