Afspraken over vergoedingen en faciliteiten voor selectieteams
-

In overleg tussen Bestuur en Commissie Tophockey wordt het aantal teams vastgesteld dat
deelneemt aan door de WMH georganiseerde EK of WK toernooien.
In overleg zal ook het aantal trainers worden vastgesteld die aan deze teams verbonden zijn.

Inschrijfgeld toernooien
-

De inschrijfgelden voor de EK of WK toernooien en eventueel één voorbereidend toernooi
worden door en voor rekening van de NDHC 55+ voldaan. De inschrijfgelden worden door
de NDHC 55+ rechtstreeks aan de toernooi organisatie overgemaakt.

Representatie
-

-

De Commissie Tophockey en het Bestuur zullen ruim voor aanvang van de toernooien
overleggen over representatiegeschenken die tijdens de toernooien kunnen worden
uitgereikt aan de tegenstanders.
Deze representatiegeschenken komen voor rekening van de NDHC 55+.

Trainers of coaches
-

-

Trainers of coaches die voor deze teams worden aangesteld, kunnen aanspraak maken op
een vergoeding gemaakt voor reiskosten in het binnenland.
Per team komt EEN trainer of coach voor deze vergoeding in aanmerking.
De reiskosten worden door de NDHC 55+ vergoed voor een bedrag van € 0,20 per KM.
De reisdeclaratie wordt door de trainer of coach aan de Commissie Tophockey dan wel het
bestuurslid Toernooien aangeboden, door deze geverifieerd en pas daarna voor betaling aan
de penningmeester aangeboden.
De betaling van de declaratie wordt door de NDHC55+ rechtstreeks aan de betreffende
trainer of coach voldaan.
Reiskosten in of naar het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Verblijfskosten in het binnenland of buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Wedstrijdkleding
-

Is er sprake van wedstrijdkleding die eigendom is van de NDHC 55+, dan zal deze kleding
uitsluitend worden gedragen bij officiële wedstrijden. Uitdrukkelijk dus niet bij onderlinge
wedstrijden.

Accommodatie
-

Het vooruit boeken van accommodatie zal niet door de NDHC 55+ worden gedaan. Wel kan
er sprake zijn van voorfinanciering, maar pas zodra de teams definitief zijn vastgesteld en
bekend is hoeveel slaapplaatsen op hoeveel dagen er nodig zijn. Het team is dan uiteindelijk
verantwoordelijk voor de boeking en de terugbetaling van deze voorfinanciering.
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Afspraken over vergoedingen en faciliteiten voor niet-selectieteams inzake overige toernooien
-

In overleg met het Bestuurslid Toernooien wordt een prognose gemaakt van het aantal
toernooien dat zal worden gepland en het aantal teams dat verwacht wordt hieraan deel te
nemen.

Inschrijfgelden
-

De inschrijfgelden voor deze toernooien worden door en voor rekening van de NDHC 55+
voldaan, en worden rechtstreeks aan de toernooi organisatie overgemaakt.
Het betreffende team is verantwoordelijk voor terugbetaling in geval van een no-show.

Representatie
-

-

Het Bestuurslid Toernooien zal ruim voor aanvang van de toernooien met de andere
Bestuursleden overleggen over representatiegeschenken die tijdens de toernooien kunnen
worden uitgereikt aan de tegenstanders.
Deze representatiegeschenken komen voor rekening van de NDHC 55+.

Trainers/coaches
-

Voor deze ad hoc teams worden geen vergoedingen voor trainers/coaches gefaciliteerd.

Wedstrijdkleding
-

De toernooiteams vertegenwoordigen de NDHC 55+ en worden geacht ook tijdens de
toernooien de OLW-tenues te dragen.

Accommodatie
-

Er kan sprake zijn van voorfinanciering van accommodatie, maar dan wel pas zodra de
teams definitief zijn vastgesteld en bekend is hoeveel slaapplaatsen op hoeveel dagen nodig
zijn. De spelers dienen de kosten voor de accommodatie op eerste verzoek naar de
penningmeester over te maken, dan wel naar degene binnen het team die verantwoordelijk
is voor de financiën.
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