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Reglement buitenlandse 
ontmoetingen 
 
Deelname aan een buitenlandse ontmoeting is enkel mogelijk voor O&o 
leden die in actieve dienst zijn van DNB en lid zijn van de 
desbetreffende onderafdeling. Het hoofdbestuur van O&o bepaalt op 
basis van de uitnodiging en in overleg met onderafdelingen de 
maximum omvang van de delegatie. Het bestuur van de onderafdeling 
is verantwoordelijk voor de selectie van deelnemers. 
Je mag aan maximaal één buitenlandse ontmoeting per jaar 
deelnemen. 
 
Eigen bijdrage is gebaseerd op 20% van de deelname kosten plus  
maximaal 60,- euro voor het ticket/ reiskosten. Dit is op basis van een 
tweepersoonskamer. De extra kosten voor de keuze van het gebruik 
van een single kamer worden volledig door de deelnemer betaald. De 
eigen bijdrage voor deelname aan de ontmoeting die in Nederland 
plaatsvind is 50,- euro, je hebt dan geen recht op een hotelkamer. 
O&o boekt altijd de goedkoopst beschikbare vluchten, deze zijn over 
het algemeen na boeking niet meer te wijzigen. 
 
De hele delegatie reist samen heen en samen terug. 
 
Reiskosten voor een taxi van of naar Schiphol of parkeerkosten, indien 
openbaar vervoer in verband met vluchttijden niet mogelijk is, mogen 
gedeclareerd worden met een maximum van 25 euro door middel van 
het declaratieformulier en op vertoon van de bon. 
 
Een eventuele vergoeding van de luchtvaartmaatschappij in verband 
met vertraging komt ten gunste van O&o. O&o verrekent dit met de 
deelnemer tot een maximum van de betaalde eigen bijdrage. 
 
Één stuk ruimbagage wordt op verzoek bijgeboekt. 
Sportmateriaal dat niet in de cabine meegenomen kan/ mag worden, 
wordt als ruimbagage bijgeboekt.  
 
De kosten die worden vergoedt indien het organiserende land het diner 
of de lunch niet verzorgt, is 25 euro pp per diner en 15 pp per lunch. 
Dit kan gedeclareerd worden via het declaratieformulier en op vertoon 
van de bonnen. 
 
Indien je onverhoopt je deelname moet annuleren, worden alle 
daadwerkelijk gemaakte kosten doorberekend aan de deelnemer met 
een maximum van 500 euro. De reeds betaalde eigen bijdrage wordt 
verrekend met de nog te betalen annuleringspremie. Wij adviseren 
dringend alle deelnemers om een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
In bijzondere situaties kan door het hoofdbestuur van O&o worden 
afgeweken van dit reglement.  
 
 


