PROJECT G-GOLF
GOLF DOET JE HANDICAP VERGETEN

Forfaitaire vergoeding G-golf initiaties en/of
G-golf lessenreeksen 2020

1. Inleiding
Binnen het G-golf project kan de club naast de subsidies van het G-golf friendly fonds ook
beroep doen op een forfaitaire vergoeding voor het organiseren van een G-golf initiatie
en/of een G-golf lessenreeks.
Per initiatie of lessenreeks die heeft plaatsgevonden kan de club een factuur sturen naar
Golf Vlaanderen volgens een welbepaalde omschrijving en tarief, zie verder. Dit kan het hele
jaar door.
Volstaat deze forfaitaire vergoeding niet om de volledige kost van de initiatie of lessenreeks
te vergoeden, dan kan het resterende bedrag ingebracht worden als besteding in het G-golf
friendly fonds. Een kost kan m.a.w. slechts één keer vergoed worden vanuit de subsidiëring.

2. Actie I: G-GOLF ONTDEKKEN
G-golf initiatie
Totaal budget: 3.000 EUR

Forfaitair bedrag van 15 EUR (incl. BTW) per deelnemer aan een G-golf initiatie*.
De club factureert rechtstreeks aan Golf Vlaanderen.
Gelieve onderstaande omschrijving te vermelden op uw factuur. Voor elke initiatie een
aparte lijn maken en de omschrijving herhalen aub.
Omschrijving factuur:

G-golf ontdekken: G-golf initiatie – gebruik aangepast golfmateriaal
-

Datum initiatie: …
Aantal deelnemers: …

Als bewijs dat de G-golf initiatie heeft plaatsgevonden, geldt een inschrijvingslijst van de
deelnemers aan de initiatie als bijlage bij het factuur.

*G-golf initiatie = Eénmalige activiteit voor G-golfers om kennis te maken met de sport. Ze
krijgen de eerste bewegingen aangeleerd en krijgen de kans om te oefenen en uit te maken
of golf voor hen een haalbare en leuke sport kan zijn of niet. Eén initiatie duurt minstens 1u.
Opgelet! Maximum van 50 deelnemers per dag.

3. Actie II: G-golfer worden
G-golf lessenreeks
Totaal budget: 3.000 EUR

Forfaitair bedrag van 15 EUR (incl. BTW) per deelnemer per les van een G-golf
lessenreeks*.
Bv. een lessenreeks bestaande uit 5 lessen met 4 deelnemers = 15 EUR x 5 x 4 = 300 EUR
Club factureert rechtstreeks aan Golf Vlaanderen.
Gelieve onderstaande omschrijving te vermelden op uw factuur. Voor elke lessenreeks een
aparte lijn maken en de omschrijving herhalen aub.

Omschrijving factuur:

G-golfer worden: G-golf lessenreeks – huur accommodatie en golfmateriaal
-

Datum 1e les lessenreeks: …
Aantal lessen per lessenreeks: …
Aantal deelnemers: …

Als bewijs dat de G-golf lessenreeks heeft plaatsgevonden, geldt een inschrijvingslijst van de
deelnemers aan de lessenreeks als bijlage bij het factuur.

*G-golf lessenreeks = Meerdere opeenvolgende lessen voor G-golfers, individueel of in
groep, waarin de belangrijkste technieken uitvoerig aan bod komen. Eén lessenreeks bestaat
uit minimum 5 lessen.

4. Contact
Golf Vlaanderen
Leuvensesteenweg 643
1930 Zaventem
Tel
+32 2 752 83 30
E-mail info@golfvlaanderen.be
Contactpersonen G-golf:

Ymke Vanherp
Katrien Pauwels

