
 
 
Reiskostenregeling SV Denk en Zet 
voor clubleden en / of chauffeurs jeugdleden 

 
 

Deze reiskostenregeling is opgesteld voor diegenen die in aanmerking denken te komen voor een 

vergoeding voor autokosten die gemaakt worden in het belang van Schaakvereniging Denk en Zet te 

Scherpenisse. Per afzonderlijke ingediende declaratie beoordeelt en beslist de penningmeester over 

het wel of niet toekennen van de vergoeding. Reizen ten behoeve van toernooien (zoals bijvoorbeeld 

PKJ en PKS) zijn nadrukkelijk uitgesloten.  Het gebruik van deze regeling is geheel vrijblijvend. 

 

Tabel met voorkomende afstanden 

Bestemming speellocatie Retour (km) Reiskosten 

Goese SV 
Buurthuis De Pit 
Appelstraat 2a 
GOES 

104 € 16,64 

SC Vlissingen 
Woonzorgcentrum Ter Reede 
Vredehoflaan 270 
VLISSINGEN 

148 € 23,68 

SV Koudekerke 
Gebouw De Klimop 
Kerkstraat 2 
KOUDEKERKE 

152 € 24,32 

SV Het Witte Paard 
De Speye 
Wilhelminalaan 1 
SAS VAN GENT 

184 € 29,44* 

SV Het Witte Paard 
’t Meulengat 
St. Elizabethlaan 49 
SLUISKIL 

170 € 27,20* 

SV Landau 
O.B.S. Prinses Marijkeschool 
Marijkestraat 1 
AXEL 

172 € 27,52* 

SVWZV 
Postduivenlokaal De Snelvliegers 
Baljuw Veltersweg 3 
OOSTBURG 

214 € 34,24* 

SV Middelburg 
Wijkpost Bastion 
Bastion 40 
MIDDELBURG 

142 € 22,72 

SV Zierikzee 
Recreatiezaal “De Veste” 
Manhuisstraat 32 
ZIERIKZEE 

84 € 13,44 

SV Oostkapelle 
Sporthal “De Halve Maan” 
Schoolstraat 2  
4356 BX OOSTKAPELLE 

158 € 25,28 

SV De Zwarte Dame 
Verenigingsgebouw “Ons Dorpshuis” 
Berghoekstraat 3 
KRUININGEN 

74 € 11,84 

SK Souburg 
De Deckerestraat 1 
4388 HT  OOST SOUBURG 

140 € 22,40 

SC Terneuzen 
Multi- functioneel centrum  
Edvard Grieghof 113 
4532 ES  TERNEUZEN 

172 € 27,52* 

* exclusief tolkosten 



 

Afspraken 

- De vergoeding wordt berekend vanaf Scherpenisse naar de speellocatie. 

- De meest voorkomende reisafstanden zijn vastgesteld m.b.v. de routeplanner www.routenet.nl  

  (zie tabel vorige pagina). In alle andere relevante gevallen blijft de routeplanner uitgangspunt. 

- De km- vergoeding is vastgesteld op € 0,16 cent per gereden km en is exclusief eventuele tolkosten. 

- Om de kosten in de hand te houden is een optimale bezetting per auto gewenst. Bij het uiteindelijke 

besluit tot het wel of niet toekennen van de ingediende declaratie is dit een zwaarwegende factor. 

- Declaraties die worden ingediend binnen twee maanden na de datum, waarop zij betrekking hebben 

worden behandeld. Declaraties die later worden ingediend, worden in beginsel niet behandeld. 

 

 

Procedure declaratie 

- declareren achteraf via formulier of mail, met vermelding van datum, doel en bestemming;  

- formulier beschikbaar in het verenigingsgebouw;  

- toekenning en uitbetaling vindt plaats door de penningmeester via kas of bank. 

 

 

Verzekering 

SV Denk en Zet draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van ongeval of één of andere 

schade door de chauffeur of passagier(s) geleden. 

 

Het bestuur van SV Denk en Zet gaat er vanuit dat uw verzekering in orde is. Als degene die met u 

meerijdt in uw auto schade oploopt, kunt u deze in de meeste gevallen verhalen op uw WA-

verzekering of die van de andere bestuurder (als die aansprakelijk is). Als er geen schuldige aan te 

wijzen valt, wordt de schade niet vergoed door de WA-verzekering. Medische kosten worden meestal 

wel vergoed door het ziekenfonds of ziektekostenverzekering.  

 

Een grotere zekerheid is er als een schadeverzekering inzittenden is afgesloten. Deze verzekering 

dekt de werkelijk geleden schade van de inzittende. Een andere mogelijkheid is de ongevallen-

inzittendenverzekering. Deze verzekering keert een vooraf afgesproken vast bedrag uit wanneer een 

inzittende overlijdt of blijvend invalide wordt.  

 

Een schadeverzekering inzittenden is overigens niet altijd noodzakelijk, afhankelijk van de 

voorwaarden van de WA-verzekering of de ziektekostenverzekering, welke door de individuen zijn 

afgesloten.  

 

 

 

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering:  

Scherpenisse, 16 december 2016 (ter vervanging van de versie d.d. oktober 2012) 


