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Reglement betreffende restitutie van contributie

Uitgangspunt:
Bond- en verenigingscontributie voor het gehele navolgende kalenderjaar zijn bij vooruitbetaling verschuldigd als niet voor 15
november van het lopende kalenderjaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris van de vereniging.
Restitutie van (een deel van) deze contributies is in principe niet mogelijk.

Uitzondering m.b.t. restitutie:
A: “Als ten gevolge van een ziekte* en/of blessure* het spelen gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden of meer
niet mogelijk is.”

In dat geval kan, op verzoek van het betreffende lid aan het bestuur van de vereniging, een gedeeltelijke restitutie plaats
vinden.
* Uitgesloten zijn alle andere mogelijke redenen waarom niet gespeeld zou kunnen worden zoals o.a. zwangerschap,
verhuizing, verblijf in het buitenland etc.

Voorwaarden en uitvoering:
1. Als een lid voor restitutie in aanmerking wil komen dient hij dit schriftelijk te verzoeken bij het bestuur, onder

overlegging van een doktersverklaring waaruit het onder A: gestelde moet blijken.
2. De hoogte van de restitutie bedraagt maximaal de helft van de door het lid betaalde verenigingscontributie.

Bondscontributie en eventuele competitiebijdrage en entreegeld worden niet gerestitueerd.
3. Als de onder A: genoemde periode van 6 maanden begint na 30 juni wordt maximaal dat deel van de

verenigingscontributie gerestitueerd dat overeenkomt met het deel van de contributie die is betaald voor het aantal
maanden dat in dat kalenderjaar niet meer gespeeld kan worden.

4. Restitutie vindt niet eerder plaats dan na afloop van de genoemde periode van 6 maanden.
5. De uiteindelijk beslissing over de toekenning van restitutie en de hoogte van de restitutie wordt genomen door het

bestuur van de vereniging.
6. Gebruik making van deze restitutieregeling ontheft het betreffende lid niet van het hierboven onder

“uitgangspunt”gestelde.

goedgekeurd in bestuursvergadering d.d. 27-7-2007
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Reglement betreffende betaling van contributie en overige verschuldigde gelden

Uitgangspunt:
Ten behoeve van betaling van bond- en verenigingscontributie zal aan elk lid één maal per jaar een factuur worden gestuurd,
welke hij/zij per giro- of bankoverschrijving dient te betalen.

De verschuldigde gelden voor eventueel bijkomende zaken (competitiebijdrage, kleding etc.), zullen bij opgave apart
gefactureerd worden door de penningmeester en zullen vooraf moeten worden betaald

Procedure betaling van facturen:
1. Facturen worden door de penningmeester verstuurd.

Betaling van bond- en verenigingscontributie kan in overleg met de penningmeester in twee termijnen plaatsvinden,
waarvan het eerste deel de helft van het totaal verschuldigde bedrag betaald moet worden zoals iedere factuur binnen
14 dagen. En het resterende deel van het verschuldigde bedrag na twee maanden. De gemaakte betalingsafspraken
zullen door de penningmeester per mail worden bevestigd.

2. Als betaling als genoemd onder 1 niet tijdig heeft plaats gevonden ontvangt het lid per post c.q. per email een
herinnering. Betaling dient binnen 10 dagen plaats te vinden.

3. Als betaling als genoemd onder 2 niet tijdig heeft plaats gevonden ontvangt het lid per post c.q. per email een
aanmaning. Betaling dient binnen 10 dagen plaats te vinden.
In de aanmaning wordt tevens gedreigd met het inschakelen van een incassobureau en/of deurwaarder als niet binnen
de genoemde 10 dagen wordt betaald. Tevens wordt in de aanmaning gesteld dat alle kosten die gepaard gaan met het
inschakelen van een incassobureau c.q deurwaarder op het betreffende lid worden verhaald, en dat in dat geval € 8,=
bij het lid in rekening zullen worden gebracht ter dekking van de inningskosten.

4. Als betaling als genoemd onder 3 niet tijdig heeft plaatsgevonden zal het geval in een bestuursvergadering worden
besproken. Tenzij het bestuur anders beslist volgt dan een aangetekende brief aan het lid waarin:
a. het lid officieel in gebreke wordt gesteld;
b. het verschuldigde bedrag met de onder 3 genoemde inningskosten wordt verhoogd;
c. de incassoprocedure via een incassobureau c.q deurwaarder wordt aangekondigd, waarbij alle daarmee gepaard
gaande kosten op het lid zullen worden verhaald;
d. het lid wordt medegedeeld dat hij/zij tot nader aankondiging niet meer mag deelnemen aan activiteiten van SV
Meteoor en niet meer welkom is bij activiteiten van SV Meteoor.

goedgekeurd in bestuursvergadering d.d. 16-3-2011


