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PROTOCOL KAMPIOENEN 

Wanneer een team kampioen wordt, wordt dit uiteraard gevierd. Om dit goed te regelen is er een 
kampioenenprotocol opgesteld voor Beuningse Boys teams, onderverdeeld naar de verschillende 
categorieën. Lees dit goed door wanneer voor jullie team een eventueel kampioenschap aan de 
orde is. Let op dat een goede voorbereiding minimaal 4 weken van te voren begint. Voor 
vragen/opmerkingen kun je bij de jeugdsecretaris (jeugdteams) of Bestuurslid Horecadiensten 
(senioren) terecht. Veel succes. 
 

JEUGD 

 

Kampioenswedstrijd (idem Bekerwedstrijd) 
Voor het behalen van het kampioenschap gelden de KNVB uitgangspunten. Bij gelijke stand geldt 
de officiële KNVB-doelpuntenstand. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. 
 

- Selectieteams: 
JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1: Een aantal (100) consumptiebonnen (bij een jaarcompetitie), geen 
friet. 
 

- Selectieteams en recreatieve teams: 
JO19, JO17, JO15 en JO13: Een aantal (50) consumptiebonnen (bij een halfjaar competitie), geen 
friet. 
JO8 t|m JO12: Friet met saus naar keuze en 1x frisdrank voor spelers, trainers en leiding. 
 

Overige: 
1) Bestuur|Coördinator leeftijdscategorie van de Beuningse Boys vooraf informeren wanneer er 
een kampioenswedstrijd is. 
2) Foto's maken voor lokale pers, Social Media accounts Beuningse Boys en websitevermelding. 
3) Informatie doorsturen naar de redactie van het clubblad (media@beuningseboys.nl). 
 
 

HULDIGING OP DE "PLATTE KAR" 
Onderstaande punten gelden voor alle huldigingen op de platte kar. 
 

Uiterlijk 4 weken voor het verwachte kampioenschap, moet er een vergunning worden 
aangevraagd bij de gemeente Beuningen. Zonder de juiste vergunningen is het niet toegestaan en 
volgt er een boete. De vergunningsaanvraag is kosteloos en is in overleg met de Gemeente 
eventueel te verplaatsen. 
1) Een verzekering voor de rit met de platte kar is verplicht Deze verzekering is aan te vragen via 
https://www.heilbron.nl/wijchen, telefoon 024-6495000, email wijchen@heilbron.nl en alleen 
geldig in combinatie met een door de Gemeente verstrekte vergunning. 
2) Vergunning, met opgaaf van route, aanvragen bij de gemeente Beuningen. 
Vergunningverlener APV-Bijzondere wetten Gemeente Beuningen 
van Heemstraweg 46, Postbus 14, 6640 AA Beuningen 
gemeente@beuningen.nl | wabo@.beuningen.nl 
3) Goedgekeurde platte kar reserveren. 
4) Er is geen alcohol op de platte kar toegestaan. Dit geldt voor alle huldigingen. 
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SENIOREN 
 

a) Kampioenswedstrijd (idem Bekerwedstrijd): 
Voor het behalen van het kampioenschap gelden de KNVB uitgangspunten. Bij gelijke stand geldt 
de officiële KNVB-doelpuntenstand. 
 

- Selectieteams: 
1. Per elftal 250 consumptie bonnen|munten. 
2. Een koud of warm buffet voor de Selectie en Begeleiding. 
3. Bloemen voor spelers en begeleiding. 
4. 12 flessen Cider (spuitchampagne). 
5. T- shirt  en kampioensmedailles laten maken. 
6. Gezellig samen zijn in het clubhuis met disco Selectie|leden en supporters en sponsors. 
 

- Overige: 
- Bij een uitwedstrijd een bus inhuren. 
- Begroting|kosten budget opstellen. 
 

- Niet-Selectieteams: 
1. Per elftal  150 consumptiebonnen|munten. 
2. Warme hapjes  4 x voor Spelers|Begeleiding . 
3. Een kop soep en 2 broodjes pp (indien mogelijk). 
 

b) Periodetitel (Categorie A): 
1. Per elftal 150 consumptie bonnen|munten. 
2. Warme hapjes  4 x voor Spelers|Begeleiding. 
 

N.B.: Dit geldt voor het behalen van één periodetitel ook al worden er 3 behaald in 1 competitiejaar. 
 

c) Promotie via nacompetitie (Categorie A). 
1. Per elftal  250 consumptiebonnen|munten. 
2. Een koud of warm buffet voor de Selectie en Begeleiding. 
3. 12 flessen Cider (spuitchampagne). 
4. Disco in het clubhuis (onder voorbehoud). 
5. Bloemen voor spelers en begeleiding (onder voorbehoud). 
 
 

- Extra: 
Op de nieuwjaarsreceptie worden de kampioenen genoemd. 
 

 
 
 

 


