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Versiebeheer 

Het eigenaarschap van deze procedure ligt bij het hoofdbestuur van vv LEO. Wijzigingen in deze 
procedure worden uitsluitend met goedkeuring door het hoofdbestuur doorgevoerd. 
 

Versie Datum Toelichting Goedgekeurd 

0.1 04-09-2010 Concept versie Gert Gräler 

1.0 10-11-2010 Definitief gemaakt Gert Gräler 

2.0 07-02-2015 Herschreven – regeling ongewijzigd Arend Ringnalda- jeugdvoorzitter 
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1. Inleiding 

vvLEO stimuleert eigen initiatief van leden en teams. Dat geldt ondermeer voor teams die besluiten 
om mee te doen aan meerdaags of buitenlands toernooi. vvLEO erkent dat de deelname aan zulke 
toernooien een fantastische en onvergetelijke belevenis is voor alle deelnemers. Het versterkt de 
onderlinge band  en het geeft organisatoren veel plezier en voldoening. 
 
vvLEO wil enige blijk van waardering geven en heeft daarom deze regeling in het leven geroepen. 
vvLEO clubbeleid is dat alle teams dezelfde mogelijkheden worden geboden binnen de algemene 
kaders van de vereniging. Om contributiegelden laag te houden wordt beperkte financiële ruimte 
geboden. Om vrijwilligers in vvLEO minimaal te belasten is er geen algemene organisatiecapaciteit 
ingericht voor deelname aan de toernooien waarvoor deze regeling is bedoeld. 
 
vvLEO beschouwt deelname aan meerdaagse- en buitenlandse toernooien als een initiatief van het 
team zelf, waarbij organisatie en financiering volledig ten laste komen van het team, teamonder-
steuners en ouders. 
 
vvLEO levert een kleine bijdrage in de kosten en per seizoen kan een team maximaal 1x gebruik 
maken van de regeling. 

2. Doel 

Dit document beschrijft de procedure voor het vaststellen van de financiële bijdrage door vvLEO. De 
bijdrage geldt voor de jeugdteams die initiatief nemen, deelnemen en de organisatie ter hand 
nemen, om onder vvLEO-vlag deel te nemen aan een meerdaags- of buitenlands toernooi waaraan 
kosten zijn verbonden. 
 

3. Uitgangspunten 

 Toernooideelname onder naam van en met uistraling van vvLEO.  

 De betrokken vvLEO vrijwilligers nemen de vvLEO waarden en normen in acht, van het begin tot 
het einde van het evenement.  

 Toernooideelname is buiten de competitiewedstrijden om en bij voorkeur in de maanden 
mei/juni. 

 Teams kunnen maximaal 1x per seizoen van de regeling gebruik maken. 

 Deelnemende teams moeten vóór de vastgestelde deadline bij de Jeugdcommissie aangeven dat 
zij van de regeling gebruik willen maken. 

 De verdeling van het budget gaat uit van een gelijke vergoeding voor alle deelnemende teams. 

 Zolang het budget toereikend is, geldt de maximale bijdrage van €100,- per team. 

 Zodra het budget wordt overschreden wordt het maximale budget verdeeld over de 
deelnemende teams. 

 De regeling wordt uitgevoerd door de jeugdsecretaris. 

 De vergoeding wordt uitgekeerd door de penningmeester.  
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4.Stappen 

1. Hoofdbestuur stelt het budget vast. 
Op  22 oktober 2014 heeft het hoofdbestuur in haar vergadering het budget van €800,- 
vastgesteld voor deze regeling. 

2. Jeugdbestuur stelt de deadine voor inschrijving vast. 
 In seizoen 2013-2014 heeft de jeugdcommissie de deadline vastgesteld op 1 maart van het 
lopende seizoen. 

3. Leiders/trainers schrijven, al dan niet op aangeven van de vvLEO toernooiCie, voor een toernooi 
in waarvoor deze regeling is bedoeld en zorgen er voor dat de toernooiCie op de hoogte is van 
toernooideelname via een bericht aan toernooicommissie@vvleo.nl .  

4. Leiders/trainers melden zich gedurende het seizoen bij jeugdbestuur@vvleo.nl voor de regeling, 
met vermelding van de toernooigegevens. Zij doen dat voordat de deadline is verstreken. 

5. De jeugdsecretaris verzamelt alle gegevens en maakt meteen na de deadline de eindbalans op. 
6. Je jeugdsecretaris maakt budgetverdeling volgens deze regeling. 
7. De jeugdsecretaris geeft het resultaat door aan de deelnemende teams en vraagt de 

betaalgegevens op. 
8. De jeugdsecretaris geeft de betalingsinstructies door aan de penningmeester. 
9. De penningmeester maakt de gelden over naar de teams. 
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