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Wedstrijdbudget 2023 – Golfclub Kavel II Beemster 

  

In 2017 is het wedstrijdbudget ingevoerd. Hiervoor konden wedstrijdcommissies een 

aanvraag doen voor financiële ondersteuning voor de prijzentafel.  

Helaas bleek dat daar niet veel gebruik van werd gemaakt, vermoedelijk omdat deze 

regeling als te complex werd ervaren. Daarop heeft het bestuur gemeend de 

toewijzingsregels te moeten vereenvoudigen.  

Ook in 2023 zullen de volgende regels van kracht zijn:  

1. Elke eenmalige wedstrijd krijgt, ongeacht het aantal deelnemers, een vast 

bedrag voor de prijzentafel. Voorbeelden van dit soort wedstrijden zijn: Paas 

wedstrijd, Pinksterbrunch wedstrijd, Speculaas wedstrijd, Royal Cup, 

enzovoort. 

2. De jaarlijkse afsluitingen van toernooien kunnen ook een beroep doen op het 

wedstrijdbudget voor de prijzentafel. Voorbeelden zijn: Ryder Cup, afsluiting 

Maandbeker, afsluiting Handicapavond, afsluiting Wintercompetitie, 

afsluiting Zomeravondcompetitie, enzovoort. 

3. Voor Goede Doelen wedstrijden wordt vanuit het bestuur een bedrag 

beschikbaar gesteld. Voorbeelden zijn: Handicart wedstijd (Stichting 

Handicart), Hospice wedstrijd (Hospice het Thuis van Leeghwater), Goede 

Doelen wedstrijd (Golfshop). 

4. Er wordt een vast bedrag van € 200,00 beschikbaar gesteld voor eenmalige 

wedstrijden. Voor deelname aan deze wedstrijden hoeft dan geen 

inschrijfgeld of deelnamekosten worden betaald. 

5.  Er wordt een vast bedrag van € 200,00 beschikbaar gesteld voor afsluitende 

wedstrijden van competities.  

6. Deze bedragen zijn bedoeld als aanvulling van de prijzentafel en zijn niet 

bestemd voor consumpties. 

7. Het wedstrijdbudget kan worden besteed op Golfcomplex Kavel II Beemster, 

bijvoorbeeld voor prijzen uit de shop, of prijzen van de baan of horeca. 

Voorbeelden zijn: Golfballen, Pitchforks , Tees, Sokken, Riemen, Petten, 

Dinerbonnen, Hotelbonnen, Ballenkaarten, enzovoort. 

8. Het wedstrijdbudget kan ook worden besteed bij lokale Beemster 

ondernemers. Voorbeelden zijn: Cono Kaasmakers, Drogisterij Jonker, Fort 

Resort Beemster, enzovoort. » Ledenlijst (beemster-ondernemer.nl) 

9. Het geld zal niet contant worden uitgekeerd, maar na overleg van 

aankoopbonnen aan de wedstrijdcommissie worden uitbetaald. Verzamelde 

aankoopbonnen kunnen per e-mail als pdf-bestand, onder vermelding van 

wedstrijdcommissie en IBAN-nummer worden gestuurd naar: 

penningmeester@golfclubkavel2.nl. 

 

Aanvragen en eventuele vragen over de besteding kunnen worden gericht aan het 

secretariaat, secretariaat@golfclubkavel2.nl. 
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