Terugbetalingen inschrijvingsgelden en kilometervergoeding
10-05-2017
Om de schaakactiviteit en -ervaring van Moretus-spelers te stimuleren, betaalt het bestuur de
inschrijvingsgelden voor de deelname van haar leden aan individuele of ploegentornooien,
volledig of gedeeltelijk terug.
a) Ploegentornooien en -competities.
De algemene vergadering keurt jaarlijks een bedrag goed, dat zal dienen om inschrijvingsgelden
voor ploegentornooien en competities te betalen of terug te betalen. Indien de spelers zelf het
inschrijvingsgeld betaald hebben zal het, na goedkeuring door het bestuur, integraal worden
terugbetaald. De speler(s) doen hiervoor een verzoek aan de penningmeester per e-mail
of via het formulier “terugbetaling inschrijvingsgeld, ten laatste op 30 april over de
periode van 1 mei t/m 30 april.
De inschrijvingsgelden voor ploegentornooien die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd en
waarvoor het inschrijvingsgeld door de club werd betaald, zullen integraal van het budget af gaan
en daarna wordt de rest proportioneel uitbetaald. Bij overschrijding van het vastgestelde budget
worden de door de spelers zelf betaalde inschrijvingsgelden proportioneel terugbetaald.
b) Individuele tornooien en competities.
De algemene vergadering keurt jaarlijks een bedrag goed dat zal dienen om inschrijvingsgelden
voor individuele tornooien en competities terug te betalen. Tornooien georganiseerd door Moretus
zijn gratis voor alle Moretus-leden.
Voor Externe tornooien is de volgende regeling van kracht:
b1) De speler komt in aanmerking tot terugbetaling van externe tornooien als aan 4
voorwaarden is voldaan:
1) De speler is bij Schaakkring Moretus aangesloten als hoofdkring.
2) De speler heeft op regelmatige wijze aan het tornooi zelf deelgenomen.
3) De speler heeft het afgelopen seizoen op regelmatige wijze deelgenomen aan één van
volgende tornooien: a) Clubkampioenschap b) Moretusbeker, c) Nationale Interclubs, d)
Nationale Jeugdinterclubs, e) Zilveren Toren. De pro-rata regeling geldt tevens voor
jeugdleden die lidgeld + lesgeld betaald hebben met uitzondering van de
criteriumtornooien
hiervoor
is
een
aparte
regeling
voorzien
(zie
jeugdreglement). Spelers die zich op bijzondere manier verdienstelijk hebben
gemaakt voor de club komen ook in aanmerking, in deze gevallen beslist het bestuur.
4) De speler heeft ten laatste op 30 april een e-mail naar de penningmeester gestuurd met
de aanvraag tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
b2) Voor externe tornooien wordt volgend onderscheid gemaakt:
1) Alle tornooien georganiseerd door Belgische clubs komen in aanmerking, ongeacht het
tempo (dus ook Rapid en snelschaaktornooien).
2) Buitenlandse tornooien komen enkel in aanmerking als ze doorgegeven worden voor
Elo-verwerking aan de Fide. Buitenlandse Rapidtornooien en snelschaaktornooien
komen niet in aanmerking.
3) Terugbetaling
van
deelnames
aan
Belgische
jeugdtornooien
of
–
kampioenschappen vallen onder het pro-rato reglement met uitzondering van
de criteriumtornooien (zie jeugdreglement).
4) In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van bovenstaande punten afwijken, mits
opgave van de redenen tot afwijking.
5) Per tornooi en speler wordt een maximum van 50 € meegerekend.
Bij overschrijding van het vastgestelde budget worden de meegerekende inschrijvingsgelden
proportioneel met dit budget terugbetaald. De toegekende bedragen worden overgeschreven door
de penningmeester voor aanvang van de jaarlijkse kampioenenviering. Geldprijzen en
naturaprijzen, gewonnen in individuele tornooien, zijn volledig ten voordele van de spelers.
Geldprijzen, trofeeën en schaakmateriaal gewonnen in ploegentornooien zijn ten
voordele van de club tenzij de spelers zelf het inschrijvingsgeld betaalden, andere
prijzen zijn ten voordele van de spelers en worden verdeeld volgens het aantal
gespeelde partijen.
Alle terugbetalingen gebeuren op het rekeningnummer waarvan het lidgeld is overgeschreven.
Vanaf het seizoen 2015-2016 wordt er geen kilometervergoeding meer uitbetaald.

