1.

Contributieregeling Seizoen 2019/2020
Categorie

Pupillen
Junioren
Senioren
Veteranen
Steunende leden

Contributiebedrag

Kledingfonds

per seizoen
€ 130,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 70,00

Per seizoen
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Contributie via
automatische incasso
Per maand (10termijnen)
€ 15,00
€ 17,00
€ 22,00
€ 17,00
€ 7,00

Contributie reglement:
1.

De verplichting tot het betalen van contributie geldt voor het gehele seizoen voor bestaande leden; bij
tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de plicht bestaan om het volledige
contributiebedrag te betalen. Wordt hier niet aan voldaan, dan verleent de vereniging geen
overschrijving.

2.

Inschrijfgeld nieuwe leden: € 25,00 te voldoen bij aanmelding. Bij automatische incasso wordt het
inschrijfgeld apart geïncasseerd in de maand van aanmelding of de eerstvolgende.

3.

Bestaande leden zijn alle leden die per 1 juli 2019 (=peildatum) staan ingeschreven als lid van de
vereniging.

4.

Nieuwe leden
- Aanmelding
- Aanmelding
- Aanmelding

5.

De incasso opdrachten worden maandelijks uitgevoerd, de eerste keer in juli 2019.

6.

Contributie wordt geïncasseerd in 10 maandelijkse termijnen, met ingang van de maand juli 2019.
Indien een termijn reeds is verstreken wordt het openstaande bedrag verdeeld over de resterende
termijnen. Rekeningnummer ING: NL09 INGB 0002 9055 90 t.n.v. Sporting Heerlen

7.

Indien de automatisch incasso wordt gestorneerd, zullen administratiekosten ter hoogte van € 3,50
per gestorneerde incasso in rekening worden gebracht.

8.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris van de vereniging,
postbus 461, 6400 AL Heerlen. Afmelden kan ook via het formulier op onze website.

9.

De volgende kortingsregeling is van toepassing voor vrijwilligers binnen de vereniging

zijn verplicht tot betaling van contributie afhankelijk van het kwartaal van aanmelding:
tussen 1 juli en 30 september:
100% van het contributiebedrag
tussen 1 oktober en 31 december:
75% van het contributiebedrag
tussen 1 januari en 30 juni:
50% van het contributiebedrag

Vrijwilligers die geen spelend lid zijn, Volledig vrijgesteld van betaling van contributie.
Tevens komt een vrijwilliger die niet spelend lid is in aanmerking voor een korting op de contributie
van zijn/haar minderjarige zoon of dochter, conform onderstaande tabel (kolom B)
Vrijwilligers die tevens spelend lid zijn, Komen in aanmerking voor een korting volgens
onderstaande tabel (kolom A).

Korting als spelend lid


Bestuursleden

100%

Korting op spelend
jeugdlid (zoon/dochter)
50%



Trainers

100%

50%



Webmaster

100%

50%



Vrijwilligers kantine/bestuurskamer

100%

50%

Accommodatiebeheerder

100%

50%

Leiders

50%

25%

Scheidsrechters

50%

25%



Vrijwilligers entree

50%

25%



Vrijwilligers spaarclub

50%

25%

Lid activiteitencommissie

50%

25%

Lid accommodatie commissie

50%

25%

Andere commissies

50%

25%

Functie









Indien geen automatische incassomachtiging is verstrekt dient het volledige
contributiebedrag uiterlijk in de maand september van het lopende seizoen te zijn voldaan.
Leden die hieraan niet voldoen kunnen niet deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden.

Jeugdfondssport
Het Jeugdfondssport vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdfondssport is een fonds dat
gezinnen de financiële mogelijkheden geeft om kinderen te laten sporten.
Kinderen t/m 18 jaar komen in aanmerking voor een jaarlijkse vergoeding per kind. U kent misschien gezinnen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Breng deze gezinnen op de hoogte van het Jeugdfondssport.
Aanvragen: meldt je bij aanvang van het seizoen of lidmaatschap bij je leider en/of jeugdbestuur.
https://jeugdfondssportencultuur.nl/

