CONTRIBUTIE REGLEMENT HV DONGEN

Wanneer is contributie verschuldigd
1. Iedereen die op 1 augustus van enig jaar lid is van de vereniging is contributie verschuldigd.
2. De contributie is verschuldigd voor een heel jaar. Het contributiejaar loopt van 1 augustus
tot 31 juli.
Toelichting:
Dit betekent dus dat je voor 1 augustus moet opzeggen, omdat je anders weer een heel jaar
lang contributie moet betalen.
3. Wie na 1 augustus lid wordt van de vereniging is contributie verschuldigd tot 31 juli, zulks
naar evenredigheid van de periode van zijn lidmaatschap.
Hoogte van de contributie
4. De contributie bestaat uit contributie voor de vereniging (hierna: “de
verenigingscontributie”) en de contributie ten behoeve van het N.H.V. (de bondscontributie).
Toelichting:
Elk lid betaalt dus in feite twee contributies: aan de vereniging en aan het NHV, ook al is dat
niet altijd zichtbaar gemaakt in de factuur voor de contributie.
5. De hoogte van de bondscontributie wordt vastgesteld door het NHV, en vervolgens
vermenigvuldigd met een factor 1,2.
Toelichting:
Deze toeslag is nodig om de bondscontributie voor bijvoorbeeld coaches te kunnen betalen
6. De hoogte van de verenigingscontributie wordt door de ALV op voorstel van het bestuur
vastgesteld.
7. Er bestaat verenigingscontributie voor leden die niet (“niet spelend actief”) en voor hen die
wel (“spelend actief”)deelnemen aan trainingen en of wedstrijden.
8. De verenigingscontributie voor niet spelend actieve leden is een vast bedrag.
9. De verenigingscontributie voor spelend actieve leden omvat een basisbedrag dat per
leeftijdsgroep gedifferentieerd wordt. Voor elk spelend lid in een leeftijdsgroep is er een
basiscontributie die omvat het lidmaatschap plus 1 uur trainen per week.
Daarnaast wordt de verenigingscontributie verhoogd met een bijdrage voor elk extra half uur
training per week voor het team waarbij het lid is ingedeeld. Ook deze bijdrage kan
verschillen per leeftijdscategorie.
Voorts kan onderscheid gemaakt worden tussen selectieteams en “overige” teams.
Het overzicht van de verenigingscontributie per team staat op de website van de vereniging.
Toelichting:
Voor de hoogte van je verenigingscontributie is dus bepalend (1) de leeftijdscategorie en (2)
het aantal uren dat het team waarin je bent ingedeeld traint (dat kan afwijken van de
inschrijving in Sportlink) , en (3) eventueel of dat een selectieteam is (meestal een team met
een betaalde trainer). Als je extra traint bij een hoger team, is dat in beginsel kosteloos.
10. De contributie wordt betaald met automatische incasso. Wie niet betaalt met automatische
incasso betaalt € 3,00 per betaling extra voor administratiekosten.

Periodieke betaling
11. Het bestuur kan toestaan dat de contributie periodiek wordt bepaald, bijvoorbeeld per
kwartaal. De hoogte van de kwartaaltermijnen wordt bepaald door de penningmeester van
de vereniging en kan per periode verschillend zijn.
Toelichting:
Tussentijdse afmelding betekent NIET (zie hiervoor bij 2) dat je de contributie over de
kwartalen na je afmelding tot en met 31 juli niet meer hoeft te betalen.
Kledingfonds
12. Tegelijk met de contributie dient ieder lid de bijdrage aan het kledingfonds te voldoen. De
bijdrage bestaat uit een maandelijks bedrag dat door het bestuur wordt vastgesteld en dat
wordt aangewend voor de aankoop van een shirt en broekje en (voor de C-jeugd en ouder)
een trainingsvest- en broek.
13. De kleding die aldus door de vereniging wordt gekocht en verstrekt blijft eigendom van de
vereniging. Voor zover kledingstukken gedurende het seizoen bij leden verblijven, moeten zij
die aan het einde van het seizoen bij de vereniging inleveren.
14. Voor elk ontbrekend of beschadigd kledingstuk is een vergoeding van € 25,00 verschuldigd.
Teruggave contributie
15. Een spelend actief lid dat kan aantonen dat hij gedurende een periode van tenminste 3
maanden onafgebroken niet deel kon nemen aan trainingen en of wedstrijden als gevolg van
een blessure of een aan de studie gerelateerde stage, krijgt op zijn uitdrukkelijk verzoek
achteraf teruggave van de verenigingscontributie over de periode dat hij niet heeft kunnen
trainen en spelen. Voor de periode van afwezigheid wordt het lid dan aangemerkt als niet
spelend actief. De contributie voor “niet spelend actieve” leden blijft verschuldigd.
16. Het recht op teruggave van verenigingscontributie vervalt als het lid daar niet om heeft
verzocht binnen een maand nadat het lid weer voor het eerst heeft getraind of een wedstrijd
heeft gespeeld.
Toelichting:
Het is dus niet meer zo dat je vooraf kunt melden dat je niet meer zult betalen wegens een
blessure of stage. Je moet eerst de verenigingscontributie betalen en daarna kun je om
teruggave vragen. De bondscontributie blijft volledig verschuldigd
Niet betalen contributie
17. Het bestuur is bevoegd om de speler die geen contributie niet heeft betaald binnen twee
maanden nadat die verschuldigd is geworden, het recht om deel te nemen aan trainingen,
wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten te ontzeggen.
18. Het nemen van de hiervoor bedoelde maatregelen neemt niet weg dat de contributie en de
bijdrage aan het kledingfonds door het lid verschuldigd blijft totdat het lidmaatschap van de
vereniging rechtsgeldig is beëindigd.
19. Als de contributie en de bijdrage aan het kledingfonds na herhaalde aanmaning niet wordt
betaald en de vordering uit handen moet worden gegeven, is het lid de volledige door de
vereniging gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 100,00.

