Boeteregeling
Er wordt een boeteregeling gevolgd wanneer een team of een individu (zonder vervanger) zich
terugtrekt na de inschrijfdeadline. Boetes gelden niet alleen bij het terugtrekken van teams maar ook
bij het te laat inschrijven van teams. De team boetes komen boven op het inschrijfgeld. Bij het
terugtrekken van individuele deelnemers zullen ook kosten in rekening worden gebracht. De
organisatie zal het inschrijfgeld bij individuen in rekening brengen.

Boetebedragen
Een individu is een losse deelnemer of begeleider en een team is alle individuen die worden
ingeschreven welke samen één team vormen. Het aantal teams moet na de team inschrijfdeadline
bekend zijn. Als een team zich terugtrekt na deze deadline worden er boetes gerekend. Ditzelfde geldt
voor de inschrijfdeadline van het individu, mits er geen reservespeler aangedragen kan worden.
Tabel 1: Boeteregeling omtrent inschrijving GNSK Delft en Den Haag 2022*:
Actie
Team trekt zich terug voor de
team inschrijfdeadline.
Team trekt zich terug na de team
inschrijfdeadline.
Reserve team trekt zich terug
voor de team inschrijfdeadline.
Reserve team trekt zich terug na
de team inschrijfdeadline.
Reserve team trekt zich terug na
bevestiging van deelname.
Individu trekt zich terug voor de
individu inschrijfdeadline.
Individu trekt zich terug na de
individu inschrijfdeadline.
Reservespeler trekt zich terug
voor
de
individu
inschrijfdeadline.
Reservespeler trekt zich terug na
de individu inschrijfdeadline.
Reservespeler trekt zich terug na
bevestiging van deelname.
Reservespeler meldt zich aan na
de inschrijfdeadline.

Gevolg
Het team krijgt geen boete.
Het team krijgt een boete van €200,00.
Het reserve team krijgt geen boete.
Het reserve team krijgt geen boete.
Het reserve team krijgt een boete van €200,00.
Het individu betaalt 100% inschrijfgeld. Mocht er
reservespeler aangeschreven zijn, dient het individu
inschrijfgeld zelf te verrekenen met de reservespeler.
Het individu betaalt 100% inschrijfgeld. Mocht er
reservespeler aangeschreven zijn, dient het individu
inschrijfgeld zelf te verrekenen met de reservespeler.
De reservespeler krijgt geen boete.
De reservespeler krijgt geen boete.
De reservespeler betaald 100% inschrijfgeld.
De reservespeler krijgt een boete van €10,00.
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Tabel 2: Boeteregeling tijdens het GNSK Delft en Den Haag 2022*:
Actie
Het team verschijnt zonder het GNSK bestuur op de
hoogte te stellen niet tijdens het GNSK 2022.**

Gevolg
Het team krijgt een boete van €500,00.

Het team verschijnt zonder het GNSK bestuur op de
hoogte te stellen niet op de 1 ,2 of 3
wedstrijddag.**
Een individu verschijnt te laat bij één (of meerdere)
wedstrijden.
Een individu veroorzaakt schade aan eigendommen
van het GNSK 2022 dan wel eigendommen van
derden.***

Het team krijgt een boete van €400,00.
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Het team krijgt per te laat verschenen
individu per wedstrijd een boete van €10,00.
Het individu krijgt een boete van €25,00 en de
veroorzaakte schade wordt verhaald op het
individu.

*De boetebedragen lijken misschien onrechtmatig. Toch hanteren wij een hoog boetebeleid om de
drempel hoog te houden voor het zomaar in -en uitschrijven en niet op komen dagen van teams en
individuen.
**Het boetebedrag blijft in principe staan echter met een geldige reden kan afgeweken worden van
het bedrag. Het GNSK bestuur bepaalt wat een geldige reden inhoud.
***
Let op! Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- in
rekening gebracht bij de OSSO waar die deelnemer voor uitkomt. Ook zullen de resultaten van het
desbetreffende team worden geschrapt.

