Contributiebeleid
De kosten van de vereniging worden betaald vanuit de contributie. Rondom dit item heerst nog wel
eens wat onduidelijkheid t.a.v. de spelregels. Dit beleidsdocument zet alle geldende regels rondom
de contributie en de inning op een rij.
1. De contributie verplichting start op 1 juli van elk jaar voor het seizoen daarna. Dit houdt in
dat de leden voor 1 juli opgezegd dienen te hebben als zij het seizoen erna geen lid meer
willen zijn;
2. De teams welke door de TC en/of JC als lijnteams zijn aangewezen, zijn verplicht een tweede
training te volgen waarvoor separaat contributie verplichting bestaat. Elk jaar wordt bij de
indeling van de teams vastgesteld welke teams als line teams te boek staan. Ook een
structurele tweede training meedraaiend met ander team vallen onder de extra contributie;
3. Onze vereniging kent een grote groep jeugd. Zij zijn soms van hun studierooster afhankelijk
of zij wel of niet kunnen trainen op de avond dat hun team traint. Voor hen is de uiterste
opzegdatum 10 september mits zij voor 1 juli dit hebben aangegeven bij de
ledenadministratie (per mail dus aantoonbaar);
4. Alle andere te late opzeggingen zijn de volle contributie verplicht. Uitzonderingen kunnen
worden gemaakt voor langdurige blessures, langdurig ziek e.d. (te beoordelen door de
penningmeester en technische zaken);
5. Indien vooraf bekend is dat leden slechts een beperkte periode kan meetrainen, dan kan met
de penningmeester een afspraak worden gemaakt over een gedeeltelijk contributiebedrag
(bijvoorbeeld als de reden verhuizen, zwangerschap, etc. is);
6. Voor aanmeldingen van nieuwe leden voor 1 december geldt de volle contributie
verplichting. Voor aanmeldingen daarna tot 1 april geldt de halve contributie plus de kosten
Nevobo;
7. Nieuwe leden na sluiting van de competitie worden pas voor het volgende seizoen bij de
Nevobo ingeschreven. Als zij nog wel een maand of meer meetrainen dan betalen zij een
bijdrage naar rato van de meespeeltijd;
8. Aspirant leden mogen 3 keer kosteloos meetrainen, hierna zijn zij indien ze vaker willen
komen verplicht een lidmaatschap aan te vragen;
9. Deelbetalingen zijn mogelijk na afspraak met de penningmeester. Minimaal de helft van de
contributie moet dan voor 31 december zijn voldaan. Het gehele bedrag moet voor 15
februari zijn voldaan;
10. Uitsluiting van training kan worden opgelegd indien de factuur (rekening houdend met
eventueel gemaakte afspraken) niet tijdig is voldaan. Als tijdig wordt aangemerkt: binnen
een week na het ontvangen van de tweede aanmaning.
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