
Tripreglement RFC Gouda 
 

Artikel 1 Benoeming 

1.1 Tripcommissie van de Senioren Heren wordt benoemd door de Algemene Leden Vergadering. 

1.2 Tripcommissies van Jeugdcategorieën en andere Tripcommissies worden niet benoemd door de 

Algemene Leden Vergadering, maar dienen zich minimaal zes weken voor de startdatum van de Trip 

als zodanig kenbaar te maken bij het Bestuur van RFC Gouda.  

1.3 In een Tripcommissie kunnen uitsluitend leden of ouders/verzorgers van minderjarige leden van RFC 

Gouda zitting hebben.  

1.4 Bestuur heeft het recht in gevallen waarin de goede naam of de financiële positie van RFC Gouda in 

het geding komt, een Tripcommissie te ontbinden.  

Artikel 2 Financiën 

 

2.1 Elke Tripcommissie stelt een Penningmeester aan.  

2.2 De Penningmeester van de  Tripcommissie dient uiterlijk zes weken voor de Tripdatum ter 

goedkeuring een sluitende begroting in bij de Penningmeester van RFC Gouda. Het Bestuur van RFC 

Gouda kan een Trip waarvoor geen sluitende begroting is annuleren en de Tripcommissie ontbinden.  

2.3 Een Tripcommissie mag de Trip deels of volledig buiten de clubbegroting om financieren.  

2.4 Sponsor- en andere wervingsacties om geld te verzamelen ten behoeve van een Trip dienen plaats te 

vinden binnen de grenzen van de regelgeving wat betreft (jeugd)sport en sponsoring en mogen nooit 

de goede naam van RFC Gouda in het geding brengen.  

2.5 Verkoopacties tijdens reguliere wedstrijddagen om geld in te zamelen ten behoeve van een Trip 

mogen niet ten koste gaan van reguliere baropbrengsten en moeten vooraf worden afgestemd met 

het Bestuur van RFC Gouda.   

2.6 De Tripcommissie stelt de Sponsorcommissie op de hoogte voordat een sponsor voor een Trip wordt 

benaderd.  

2.7 Alle geldstromen van de Tripcommissie lopen via het door het Bestuur van RFC Gouda daartoe 

beschikbaar gestelde speciale Triprekening.  

2.8 Na afloop van een Trip rapporteert de Penningmeester van de Tripcommissie het financieel resultaat 

van de Trip aan de Penningmeester van RFC Gouda. 

2.9 Een positief financieel resultaat van een Trip wordt evenredig verdeeld over de deelnemers van de 

Trip of, in het geval van minderjarigheid, de ouders/verzorgers van de deelnemers van de Trip.   

 



2.10 Een negatief financieel resultaat van een Trip wordt gedicht met een Tripnaheffing voor de 

deelnemers van de Trip of, in het geval van minderjarigheid, de ouders/verzorgers van de deelnemers 

van de Trip.   

 


