Contributiereglement Sneeker Mixed Hockey Club
Seizoen 2014 - 2015
Datum van vaststelling: november 2014
De hoogte van de contributie
De SMHC contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de (voorjaars) Algemene Leden Vergadering.
Voor het seizoen 2014-2015 is de contributie in de ALV van mei 2015 vastgesteld zoals hieronder is
aangegeven.

Categorie
Niet-spelend lid
Vriend van SMHC
Senior Trainingslid
Benjamins
Vanaf 6 jaar
Vanaf 8 jaar
Vanaf 10 jaar
Vanaf 12 jaar
Vanaf 14 jaar
Vanaf 16 jaar
Studentenlid (> 18 jaar; < 23 jaar)
Vanaf 18 jaar
Veteranen

Contributie
€ 82
€ 21
€ 206
€ 114
€ 114
€ 165
€ 178
€ 201
€ 201
€ 221
€ 193
€ 232
€ 232

M.b.t. de facturering en betaling van de contributie geldt:
•

Aanmelding om lid te worden van SMHC kan het gehele jaar door

•

Per 1-1-2015 worden bij inschrijving inschrijfkosten in rekening gebracht voor nieuwe leden vanaf de
11-tallen leeftijd (D-categorie). De inschrijfkosten zijn € 35,-

•

De contributieperiode is van 1-6 tot 31-5

•

De contributie wordt in de maanden september/oktober gefactureerd

•

De contributie factuur wordt per email verzonden en geadresseerd aan beide adressen die in de
ledenadministratie bekend zijn. De (ouders/verzorgers van) leden zijn zelf verantwoordelijk voor een
juiste registratie van emailadressen en het banknummer.

•

Opzegging moet plaatsvinden vóór 1 juni, bij te late opzegging is € 50,- verschuldigd

•

Gezinnen waarvan meer dan 2 personen (spelend) lid zijn, genieten vanaf het 3e lid een korting.

•

Het bedrag kan in termijnen worden betaald. Betaling of incasso in 4 termijnen (15 okt, 15 dec, 15
maart, 15 mei) of 9 termijnen (maandelijks van 15 okt tot 15 juni). De toeslag op de contributie is dan
€ 4,- resp. € 8,-

•

Voor leden die zich aanmelden na de start van het seizoen geldt een evenredige korting

•

Met leden die niet in staat zijn de volledige contributie te voldoen, kan een afwijkende regeling
worden afgesproken. Hiervoor kan de penningmeester worden benaderd.

REGELING per INCASSO
• Nieuwe leden zijn verplicht om bij het aangaan van hun lidmaatschap een machtiging tot
automatische incasso af te geven. De contributie wordt op of omstreeks 15 oktober afgeschreven. De
contributie voor Zaalhockey en eventueel andere activiteiten wordt via automatische incasso geïnd
nadat de betrokkenen hierover zijn geïnformeerd.
•

Als deze incasso’s om administratieve reden of wegens saldotekort niet worden uitgevoerd, heeft het
lid voor de contributie tot 1 december daaropvolgend de tijd om aan de verplichting te voldoen.

REGELING per NOTA
• Leden die nog geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen een factuur
voor de contributie en dienen het verschuldigde bedrag binnen 21 dagen te voldoen.
Termijnbetalingen
Betalen in 4 termijnen is mogelijk, uitsluitend per incasso. Er wordt daarvoor 4,- kosten in rekening
gebracht.
Voor te late betalers geldt:
e
o 1 herinnering is in de maand november
e
o 2 herinnering is in de maand februari, herinnerings-kosten zijn € 20,o Wanneer niet betaald is voor 1 maart, wordt geen toegang verleend tot de trainingen
en wedstrijden vanaf 1 maart

