Contributiebeleid VC Udenhout (seizoen 2016-2017)
Art. 1 Contributie verplichting
1.1 Ieder lid van VC Udenhout is gehouden aan het betalen van een jaarlijkse contributie, met uitzondering
van ereleden.
1.2 De contributieverplichting voor nieuwe leden gaat in wanneer men na 3 gratis proeftrainingen besluit
lid te worden.
Art. 2 Vaststelling hoogte contributie
2.1 Ieder jaar wordt de hoogte van de contributie vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De ALV vindt
plaats aan het begin van het nieuwe seizoen omstreeks de maand september-oktober.
2.2 De hoogte van de contributie is afhankelijk van de volgende factoren:
2.2.1 Aard van het lidmaatschap. Hier zijn de volgende categorieën van toepassing:
o CMV-jeugdlid
o Jeugdlid
o Senior lid

(op 1 september van het betreffende seizoen < 13 jaar)
(op 1 september van het betreffende seizoen < 18 jaar)
(op 1 september van het betreffende seizoen = > 18 jaar)

2.2.2 Wel of geen competitie spelend lid;
2.2.3 Indeling team;
De indeling van de leden over de teams wordt bepaald door de Technische Commissie in
overleg met de trainer(s). Indien het een jeugdlid betreft dan wordt pas na overleg met de ouders en de
trainer van het betreffende team, door de jeugdcoördinator, besloten of het lid wel of geen competitie kan
spelen.
Afhankelijk van het aantal trainingen en de lengte van de trainingen wordt aan de hand van onderstaande
tabel de contributie vastgesteld. De indeling van de TC is hierin leidend. Wanneer het team waarbij een lid is
ingedeeld 2 x per week traint, en een lid besluit maar 1 x per week te komen, dan wordt toch de contributie
die voor het team geldt in rekening gebracht omdat de vereniging de mogelijkheid biedt om 2x te trainen. Dit
geldt enkel voor competitie spelende leden.
Additioneel meetrainen met een hoger, of lager, team leidt niet tot en verhoging van de contributie. Wanneer een lid
enkel meetraint dan wordt slechts het aantal keer per week dat het lid meetraint in rekening gebracht. Een
uitzondering kan worden gemaakt wanneer er vanwege een noodsituatie een meetrainer gevraagd wordt in te
vallen bij een wedstrijd. Wanneer dit een structureel karakter krijgt (meer dan 5 wedstrijden per seizoen) dan
is het lid gehouden aan het betalen van de contributie behorende bij het deelnemen aan de
competitie.

Leeftijd
< 13 jaar
13 – 17 jaar
>= 18 jaar

0,25 – 1 uur
€ 96,€ 96,€ 135,50

Contributietabel seizoen 2015-2016
1,25 – 2 uur
2,25 – 3 uur
€ 130,50
€ 158,50
€ 130,50
€ 158,50
€ 176,€ 203,50

3,25 – 4 uur
€ 192,50
€ 192,50
€ 238

Toeslag
contributie

€ 68
€ 90,50

Voor de categorie Dames Master wordt op basis van bovenstaande tabel een compensatie aangebracht. Zij betalen voor
het aantal uur trainen + de toeslag voor competitie, maar de verdisconteerde kosten voor zaalhuur op zaterdag, die in de
toeslag voor contributie is opgenomen, worden gecompenseerd. Dit betekend een korting van € 41,50 op de totale
contributiefactuur.
2.2.4 Aanmelding gedurende het seizoen;
Wanneer iemand zich gedurende het seizoen aanmeldt als lid dan is hij/zij niet in alle gevallen gehouden aan het betalen
van de volledige contributie. De hoogte van de verschuldigde contributie is afhankelijk van de maand waarin de inschrijving
is ontvangen door het secretariaat. Hiervoor geldt de volgende staffel:
Inschrijving in periode
1-6 tot 31-8 (voor aanvang nieuwe seizoen)

Te betalen %
100%

1-9 tot 31-12 (in lopende seizoen)
1-1 tot 31-3 (in lopende seizoen)
1-4 tot 31-5 (in lopende seizoen)

75 %
50 %
25%

2.2.5 Wedstrijdshirt huur voor competitie spelende senior en ABC-jeugd leden;
Leden die uitkomen in de NeVoBo competitie dienen een representatief wedstrijd tenue te dragen. Het wedstrijd shirt dient
voor een bijdrage van €12,50 per seizoen van de club gehuurd te worden. Na 4 seizoenen worden shirts vervangen en zijn
afgeschreven shirts voor het betreffende lid.
2.2.6 Gezinskorting;
Wanneer meerdere leden op één adres woonachtig zijn krijgen deze leden 5% korting op de contributie. Deze korting is niet
van toepassing op de huur voor het clubtenue.
Art. 3 Betaling van de contributie
3.1 Wijze van betaling: Het bestuur streeft ernaar om alle leden per automatische incasso te laten betalen.
Hiervoor wordt op het inschrijfformulier toestemming gevraagd.
3.2 Omstreeks oktober – november (na de ALV) ontvangen de leden de factuur voor de contributie, inclusief een
aankondiging van de datum waarop de contributie automatisch zal worden afgeschreven.
Art. 4 Beëindiging van het lidmaatschap
4.1 Het volleybalseizoen loopt van augustus tot en met mei. Beëindigen van het lidmaatschap voor het nieuwe
seizoen dient schriftelijk (al dan niet digitaal) te gebeuren bij het secretariaat voor 31 mei. Indien, door welke
omstandigheid dan ook (behoudens de bij Art. 5.1 genoemde omstandigheden), het lidmaatschap gedurende
het seizoen wordt beëindigd dan is het lid gehouden conform onderstaande staffel alsnog zijn/haar contributie
te voldoen, indien deze nog niet is betaald:
Opzegging in periode
1-6 tot 31-8 (voor komend seizoen)
1-9 tot 31-5

Verschuldigd contributiebedrag
50 % (van komend seizoen)
75 %

4.2 Terugvordering contributie;
Leden hebben recht op restitutie van de contributie wanneer het lidmaatschap vroegtijdig wordt beëindigd. Hiertoe dienen
zij zelf het initiatief te nemen door een verzoek in te dienen bij de penningmeester.
Art. 5 Restitutie contributie
5.1 Langdurige blessure / ziekte;
Wanneer een lid, al dan niet ten gevolge van het volleyballen, langdurig geblesseerd of ziek wordt is restitutie van de
contributie mogelijk. Hierbij dient het lid minimaal 2 aaneengesloten maanden niet in staat zijn om deel te nemen aan een
training of wedstrijd. Bij twijfel is het bestuur gehouden een schriftelijke verklaring te vragen aan het betreffende lid om de
rechtmatigheid van de restitutie-/vrijstellingsaanvraag te controleren.
5.2 Vaststelling hoogte restitutie contributie;
De hoogte van de restitutie is afhankelijk van de duur van de blessure en of ziekte. Hiervoor geldt dat men
verhoudingsgewijs ten opzichte van het aantal maanden, met een maximum van 50 % van het totale contributiebedrag, de
betaalde contributie terug kan vorderen.
Hiervoor geldt de volgende formule:
(Aantal inactieve maanden, max 5)/10 maanden (lengte seizoen) * totaal verschuldigde contributie
Het desbetreffende lid heeft recht op restitutie, maar dient zelf hiervoor het initiatief te nemen richting de
penningmeester door het indienen van een verzoek.

