Noordelijke Schaakbond, Financiële regelingen
A. Geldbedragen reglementen
Deze regelingen zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 17 september 2014 en
worden direct van kracht.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 8

Cautie beroepsschrift

€ 30,=

Reglement op de Competitiewedstrijden
Boetes
Artikel 13
Artikel 15
Artikel 21
Artikel 28
Artikel 31
Artikel 35
Artikel 52
Overig
Artikel 44

Niet opkomen met voldoende spelers
Invullen / opsturen wedstrijdformulier
Opgave teams voor competitie
Herhaald niet opkomen van een team
Opgave teams en opstellingen
Meespelen niet gerechtigde speler
Terugtrekken/niet opkomen bekerteam
Inschrijfgeld niet-Nosbo-viertal

Reglement op de jeugdclubcompetitie
Artikel 5
(terugtrekking na inschrijving)

€
€
€
€
€
€
€

30,=
30,=
60,=
60,=
30,=
30,=
30,=
€ 0

€ 60,=

De boetes die in het kader van dit reglement zijn opgelegd, dienen binnen een maand betaald te
worden. Indien de boete niet op tijd is betaald, dan volgt er een aanmaning onder gelijktijdige
verhoging van de boete met 10 %, met een minimum van €10,-.
Indien binnen een maand na dagtekening van de aanmaning de boete niet is betaald, dan kan het
Nosbobestuur besluiten alle teams of alleen het betrokken team van de betrokken vereniging,
spelend in de Nosbocompetities, voor de duur van maximaal de lopende en de volgende
competitie van de wedstrijden uit te sluiten. (zie ook art. 37 KNSB CR)

B. Regeling Reiskosten ex art. 60 Competitiereglement.
1. Reiskosten worden voor uitwedstrijd in de Nosbocompetitie.
2. Per team wordt per wedstrijd vergoed een bedrag per kilometer voor de afstand (heen en terug)
tussen de clublokalen, verminderd met 30 km. Voor de bepaling van de afstand gebruikt het
bestuur een afstandentabel die op de website wordt gepubliceerd.
3. De vergoeding per kilometer bedraagt € 0,25.
4. De declaratie dient binnen 6 maanden na afloop van het competitieseizoen bij de
penningmeester te worden ingediend. Het formulier is te vinden op de website van de NOSBO.
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