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Contributiereglement DEV-Arcen seizoen 2016-2017
Aanmelding
Bij aanmelding als lid tijdens het seizoen gelden de volgende afspraken:
- Bij aanmelding vóór 1 november is de volledige contributie verschuldigd;
- Bij aanmelding tussen 1 november en 1 januari is 75% van de contributie verschuldigd;
- Bij aanmelding na 1 januari is 50% van de contributie verschuldigd.
Automatische incasso
Automatische incasso is voor alle leden verplicht gesteld. De contributie wordt in 2 termijnen door
geïnd. Streefdata van de automatische afschrijvingen zijn 15 september en 15 januari.
Bedragen en leeftijdsgrenzen

* Deze leden kunnen contributie besparen door aan de GCA deel te nemen

Grote Club Actie
Op de ledenvergadering van 27 maart 2015 is besloten om aan de Grote Club Actie (GCA) nieuwe
invulling te geven. Mede omdat veel oudere leden geen loten blijken te verkopen is hiertoe
overgegaan. De nieuwe vorm van de GCA is als volgt:
Elk spelend lid, dat in de C-jeugd of oudere leeftijdscategorie speelt, kan kiezen uit twee
mogelijkheden:
1. het lid doet mee aan de GCA. Dit lid betaalt een GCA-bijdrage van €24. Hiervoor krijgt het
lid 8 loten van elk € 3 die verkocht kunnen worden. Op die manier kan die € 24 worden
terugverdiend.
2. Het lid doet niet mee aan de GCA. Het lid betaalt in de vorm van contributie € 24 aan DEVArcen en krijgt géén loten.
Optie 2 is de ‘standaard-regeling’ waar elk lid standaard voor is ingedeeld, tenzij hij in een eerder
seizoen heeft aangegeven voor optie 1 te kiezen.
Een lid dat wel loten wil verkopen, optie 1 dus, moet dat uiterlijk 1 juli via een mail naar
secretariaat@dev-arcen.nl kenbaar maken.
Door een keuzemogelijkheid te bieden kan elk lid de persoonlijk optimale keuze maken. De keuze
kan elk seizoen worden gewijzigd. De sluitingsdatum voor veranderingen van keuze ligt op 1 juli.
Het initiatief voor een verandering van keuze ligt bij het lid.
Contributieplichtig
Alle actieve en passieve leden zijn contributieplichtig, ereleden zijn vrijgesteld.
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Het niet (tijdig) kunnen innen van de contributie
Eind augustus, begin september wordt de factuur betreffende contributie naar het lid verzonden.
Als de automatische incasso door de club om een of andere reden niet kan worden geïnd, dan
ontvangt het lid eind september een herinnering met het verzoek uiterlijk 15 oktober te betalen. Als
er op 15 oktober nog geen betaling heeft plaatsgevonden, is het een actief lid per direct verboden
deel te nemen aan alle verenigingsactiviteiten.
Als op de eerste herinnering niet wordt ingegaan, volgt er eind oktober een tweede herinnering.
Hierin wordt het lid een laatste kans tot betaling, binnen circa 14 dagen, geboden. Bovendien
neemt een bestuurslid via de elftalleider contact op met het lid.
Is het openstaande bedrag op 1 januari van het volgende jaar niet op de rekening van DEV-Arcen
bijgeschreven, dan wordt ervan uitgegaan dat men geen lid meer wenst te zijn van DEV-Arcen.
Per brief wordt dit medegedeeld. Wil het lid in de toekomst opnieuw lid van de club worden, dan
zal een deel van de openstaande rekening, te weten het bedrag wat aan de KNVB al is
afgedragen, alsnog voldaan moeten worden.
Korting
Sinds het seizoen 2013-2014 kunnen alleen scholieren en studenten die vrijwilligerswerk doen
aanspraak maken op een korting, in de vorm van tien consumptiebonnen. Vrijwilligers die
aanspraak willen maken op deze korting kunnen hier uiterlijk 1 juli van het lopende seizoen een
verzoek voor indienen via penningmeester@dev-arcen.nl . De consumptiebonnen zullen naar
afloop van het seizoen aan de vrijwilliger uitgekeerd worden.
Opzegging
Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 augustus is de volledige contributie voor het lopende
seizoen verschuldigd.
Retourneren van betaalde contributie
Een actief lid dat door omstandigheden gedurende het seizoen niet meer aan spelen toekomt, kan
een deel van de al betaalde contributie retour ontvangen. Onder omstandigheden kan worden
verstaan: ernstige blessure, langdurige afwezigheid, verhuizing en andere door het bestuur te
beoordelen situaties. In alle gevallen beslist het bestuur of er teruggaaf kan plaatsvinden.
Een actief lid dat een derde of minder van het gehele seizoen aan competitiewedstrijden heeft
deelgenomen, kan 50% van de contributie retour ontvangen. Het lid dient zelf het verzoek tot
reductie, uiterlijk 1 juni in het betreffende jaar, bij de penningmeester in te dienen.
In voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van DEV-Arcen
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