Contributiereglement RKVV Brabantia

1. In de 2e week van juli gaat er een brief naar alle leden met de mededeling dat
Brabantia middels automatische incasso de contributie voor het nieuwe
seizoen zal gaan innen. Deze incasso zal plaatsvinden rond 26 juli 2017.
2. Leden die via de bank betalen dienen hiervoor zelf zorg te dragen en wel vóór
1 augustus 2017 op rekeningnummer NL58 INGB 0002978816.
3. In de laatste week van augustus krijgen de leden, die dan nog niet betaald
hebben c.q. waarbij de incasso mislukt is, een herinnering thuis met de
mededeling om alsnog te betalen. Hiervoor zal geen tweede automatische
incasso plaatsvinden. De leden dienen het bedrag zelf per bank over te
maken. De spelactiviteit bij de KNVB van de spelers waarbij het
contributiebedrag niet op tijd binnen is, zal worden geblokkeerd tot de
contributie binnen is.
4. Bij leden die een herinneringsbrief ontvangen zal er administratiekosten in
rekening worden gebracht ter hoogte van € 2,50.
5. Half november gaat er via de leiders een laatste brief uit naar de openstaande
contributie leden om voor 15-12-2017 hun ( eventueel restant ) contributie te
betalen. De trainers van de betreffende spelers worden daar door het bestuur
van op de hoogte gesteld. Leden krijgen de kans tot de winterstop om alsnog
het volledige bedrag of restbedrag te betalen.
6. Vóór 15 december 2017 moet het gehele bedrag betaald zijn, zo niet dan
wordt de spelactiviteit bij de KNVB geblokkeerd.
7. Leden die niet betaald hebben vóór de winterstop worden afgevoerd als
spelend lid van VV Brabantia en zullen dus na de winterstop geen wedstrijden
meer kunnen voetballen en ook niet meer trainen. Zij ontvangen een brief
vanuit het bestuur. Mocht hij of zij alsnog na de winterstop betalen, dienen zij
€ 12,00 administratiekosten te betalen in verband met het opnieuw opvoeren
bij de KNVB.
8. Eventuele regelingen zijn mogelijk t/m 15-12-2017.Uitzonderingen alleen na
overleg met ledenadministratie en bestuur.
•

•
•

•

In geval van langdurige blessures: lopende seizoen gewoon betalen, en het
seizoen daarop wordt er eventueel korting gegeven. Er wordt niets
terugbetaald als leden besluiten naar een andere vereniging te gaan.
De mogelijkheid tot contant betalen blijft bestaan, echter uitsluitend aan een
van de bestuursleden. Er is ook de mogelijkheid om te betalen per pin.
Nieuwe leden betalen € 12,00 inschrijfgeld en dienen dan ook meteen de
contributie te voldoen. Tot aan de betaling van de contributie mogen deze
spelers wel meetrainen. De spelactiviteit wordt pas gegeven als de contributie
betaald is.
Een 3e lid binnen een gezin krijgt een korting van 50%.

•
•

Trainers hebben geen enkele bemoeienis meer met het betalen/innen van
contributie.
Alle voorgaande gemaakte afspraken komen te vervallen.

Stichting Leergeld ;
-

Ouders dienen dit ieder jaar opnieuw aan te vragen !!!!!
Aanvragen moet tijdig gebeuren, liefst aan het einde van het lopende seizoen,
om er voor te zorgen dat de gelden bij ons op tijd binnen komen.

