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Contributiereglement RKPSC

Inleiding:

Via dit contributiereglement wil RKPSC aan haar leden graag de regels omtrent het innen van de

contributie verduidelijken en vastleggen.

Het contributiereglement is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 7 juli 2017

overeenkomstig de statuten van RKPSC d.d. 14 oktober 2013.

Algemeen:

Bij aanmelding verbindt een lid zich voor een heel seizoen.

De contributiebetaling wordt in vier termijnen middels een machtiging tot automatisch afschrijven

van uw rekening afgeschreven of de volledige jaarcontributie dient vóór 1 september van het

kalenderjaar via een bankoverschrijving overgemaakt te worden aan RKPSC op

IBAN (bank)rekeningnummer: NL50RABO0141800739.

Meer informatie is te vinden op www.rkpsc.com of het aanmeldformulier.

Artikelen:

1. De contributie kan betaald worden in vier termijnen via automatische incasso of in een keer

via een bankoverschrijving.

De incasso’s vinden plaats aan het eind van de maanden augustus, november, februari en

mei.

Leden die geen gebruik maken van automatische incasso worden middels een brief verzocht

om de volledige jaarcontributie vóór 1 september van het kalenderjaar over te maken.

2. Indien de contributie niet wordt voldaan of als de incasso niet is gelukt dan zal RKPSC het

betreffende lid hiervan op de hoogte brengen en verzoeken de achterstand alsnog over te

maken.

Mocht, 2 maanden na de gestelde termijn in lid 1, blijken dat aan de oproep geen gehoor

wordt gegeven, dan zijn wij genoodzaakt om het desbetreffende lid uit te sluiten voor

trainingen en/of wedstrijden tot het moment dat de betaling is geschied.

3. Leden die een contributieachterstand hebben van meer dan één jaar worden automatisch

geroyeerd door het bestuur.

4. Opzegging van het lidmaatschap kan uiterlijk tot en met 31 mei van het kalenderjaar.

Opzegging dient schriftelijk met opgaaf van reden kenbaar gemaakt te worden aan het

bestuur. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft

niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
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5. Het lidmaatschap kan, na overleg met het bestuur, onmiddellijk beëindigd worden indien van

het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Redenen hiervoor kunnen zijn: verhuizing naar een andere plaats; start van een studie;

langdurige blessures (niet in staat zijn om voor een periode langer dan 6 maanden te kunnen

spelen en/of trainen).

In deze gevallen is geen contributie meer verschuldigd aan de vereniging.

Reeds geïnde contributie wordt echter niet teruggestort.

6. Voor nieuwe jeugdleden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde

proefperiode van één maand in overleg met de leider. Tijdens deze periode is er géén

contributie verschuldigd. Wanneer de proefperiode afloopt en aanmelding volgt als lid geldt

dit reglement met terugwerkende kracht naar het begin van de proefperiode.

7. Wanneer uit één gezin meerdere kinderen lid zijn van onze vereniging, dan zal de contributie

bij het derde kind (tellend vanaf het oudste kind) worden gehalveerd en zal het vierde en

volgende kind volledig worden vrijgesteld van contributie. Leden zijn die personen die de

volle contributie betalen.

Het bestuur houdt zich te allen tijde het recht vanwege motiverende redenen te kunnen afwijken van

het bovenstaande reglement op incidentele basis.

Aanvullingen en/of wijzigingen op het contributiereglement zullen pas in werking treden indien ze in

de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd.

Aldus vastgesteld, in overleg met het bestuur, te Pannerden 7 juli 2017
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