CONTRIBUTIEREGLEMENT 2014 - HSV THE EAGLES
De verenigingscontributie wordt op voordracht van het bestuur vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering. Dit gebeurt in de vergadering waarin de begroting voor
het nieuwe verenigingsjaar, dit is gelijk aan het kalenderjaar, wordt besproken. Deze
vaststelling geschiedt altijd voor 1 april van het verenigingsjaar.
De contributie die door het lid verschuldigd is, is opgebouwd uit de volgende
componenten:
•
•

verenigingscontributie;
bondsbijdrage KNBSB

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de categorie waarbinnen het
verenigingslid valt.
Inning contributie
De inning van de contributie geschiedt binnen de verenigingsadministratie onder
verantwoordelijkheid van de penningmeester. Bij aanvang van het seizoen, uiterlijk 1
mei van het kalenderjaar, krijgen alle verenigingsleden een factuur bevattende de
contributie voor het gehele verenigingsjaar. De inning van de contributie geschiedt
door middel van een doorlopende SEPA-incasso. De incasso vindt standaard in twee
termijnen plaats; omstreeks 1 mei en omstreeks 1 september. De contributie wordt
geïnd ten gunste van rekeningnummer NL52 RABO 0130 1558 53 bij de Rabobank
(Incassant-ID NL97ZZZ406500280000).
Indien een verenigingslid de contributie niet via een doorlopende SEPA incasso wil
laten incasseren dient het verenigingslid, of diens wettelijk vertegenwoordiger bij
jeugdleden, schriftelijk (of per e-mail) hierover contact op te nemen met de
penningmeester om afspraken over de betaalwijze te maken. De contributiefactuur
dient door het lid op basis van de gemaakte afspraken voldaan te worden op het
rekeningnummer (IBAN) van de vereniging bij de Rabobank.
Wanbetaling
Mocht op 1 januari van enig jaar uit de verenigingsadministratie blijken dat het lid niet
aan zijn/haar contributieverplichtingen heeft voldaan dan kunnen door het bestuur
zonder nadere ingebrekestelling aan het lid sancties worden opgelegd. Dit geld niet
voor het lid dat aan zijn verplichtingen uit een betalingsregeling heeft voldaan, maar
waarbij deze betalingsregeling tot na 1 januari doorloopt. Het bestuur kan tot de
volgende sancties besluiten:
•
•

schorsing voor deelname aan wedstrijden;
schorsing voor deelname aan wedstrijden en trainingen.

Mocht vervolgens op 1 maart van enig jaar uit de verenigingsadministratie blijken dat
het lid nog altijd in gebreke is bij het voldoen van de totale contributie met betrekking
tot het voorgaande verenigingsjaar, dan kan het bestuur van de vereniging besluiten
de Algemene Ledenvergadering voor te stellen het lid te royeren.
NB: Schorsing of beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging als gevolg van
de hiervoor besproken wanbetaling van de contributie betekent NIET dat de
verplichting tot het voldoen van de totale contributie komt te vervallen!
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Lidmaatschap gedurende het seizoen
Leden die zich gedurende het lopende seizoen aanmelden betalen de bondsbijdrage
KNBSB altijd volledig. De verenigingscontributie wordt evenredig aan het aantal
gehele maanden van lidmaatschap in rekening gebracht. Voor de berekening van de
verenigingscontributie geldt dat het verenigingsjaar 12 kalendermaanden telt, waarbij
de maand waarin het lidmaatschap start als eerste volledige maand wordt gezien.
Vrijstelling / terugbetaling van contributie
Onder voorwaarden kan het bestuur van de vereniging besluiten om tot vrijstelling
en/of terugbetaling van de verenigingscontributie over te gaan. Deze voorwaarden
zijn:
•
•
•

het lid dient hiertoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek in bij de
secretaris van de vereniging;
door verhuizing is het onredelijk te verlangen dat het lid verenigingslid blijft;
door zwangerschap of langdurige blessure(s) van het lid kan deze niet aan
trainingen en wedstrijden deelnemen.

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de verenigingscontributie.
Leden van verdienste (dit zijn door het bestuur aangewezen leden die een structurele
taak verrichten ten behoeve van de vereniging) ontvangen een korting op de
verenigingscontributie ter grootte van het vastgestelde tarief voor een niet spelend lid.
Gezinsregeling
In het geval dat meer dan twee leden uit hetzelfde gezin lid zijn van de vereniging
betalen de twee leden met het hoogste contributiebedrag van het gezin de volledige
verenigingscontributie. Het derde en alle volgende gezinsleden krijgen een korting
van 25% op de voor hen geldende verenigingscontributie.
Verenigingsgegevens seizoen 2014
Rabobank rekeningnummer van Honk- en Softbalvereniging The Eagles:
NL52 RABO 0130 1558 53
Vastgestelde contributiebedragen
Voor het seizoen 2014 zijn op de Algemene Leden Vergadering van 19 maart 2014
de volgende contributiebedragen vastgesteld:
Beeball
Pupillen
Aspiranten
Junioren
Softbal junioren
Niet spelend lid

€ 110,00
€ 120,00
€ 147,00
€ 215,00
€ 215,00
€ 48,00

Senioren
Softbal dames
Softbal dames rec.
Softbal heren rec.
Softbal recreanten
Donateur

€ 236,00
€ 236,00
€ 125,00 (geen competitie)
€ 125,00 (geen competitie)
€ 125,00 (geen competitie)
€ 45,00

Opzeggingen
Het lidmaatschap dient voor 1 januari schriftelijk opgezegd te worden. Wanneer het
lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de contributie voor
het gehele jaar verschuldigd.
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