CONTRIBUTIEREGELING
JOKERS VC
Seizoen 2021 - 2022
Onder voorbehoud van vaststelling door algemene ledenvergadering
1. Algemene bepalingen
1.1. Binnen de contributie wordt onderscheid gemaakt tussen: verenigingscontributie en
competitiegeld.
a. Verenigingscontributie is verschuldigd door alle leden, met uitzondering van
ondersteunende leden (zoals trainers en vrijwilligers);
b. Competitiegeld is uitsluitend verschuldigd door leden die competitie spelen.
2. Wijze van betaling
2.1. De verenigingscontributie zal in 10 maandelijkse termijnen van de bankrekening van het
lid worden geïncasseerd. In de maanden juli en augustus zal geen contributie worden
geïncasseerd. Leden dienen bij aanvang van het lidmaatschap de vereniging te machtigen
om betaling middels automatische incasso mogelijk te maken. Aan het begin van het seizoen
zal elk lid worden geïnformeerd over hoogte van de verschuldigde contributie. Automatische
incasso zal stoppen vanaf de datum die als einde lidmaatschap in de ledenadministratie is
vastgelegd.
2.2. Het competitiegeld zal in oktober, dan wel op het moment dat het lid competitie gaat
spelen worden geïncasseerd. Het bedrag van het te incasseren competitiegeld zal vooraf
aan het betreffende lid worden gecommuniceerd.

3. Tarieven
3.1. De reguliere verenigingscontributie en competitiegeld per seizoen bedragen:
Contributiegroep

CMV
Jeugd C B A - competitie
Senioren competitieteam
Senioren recreantenteam
Verenigingsleden
(*) Competitiegeld
(**) Contributie

Per maand Per seizoen Competitiegeld(*)
(10 x)
€
€
€
(**)
175,00
15,00
17,50
(**)
20,00
200,00
51,00
25,00
250,00
72,50
19,00
190,00
15,00
7,50
75,00
-,--

alleen verschuldigd indien wordt deelgenomen aan competitie
Jeugd (CMV en C B A) inclusief €1 per maand t.b.v. kledingfonds

Totaal
€
190,00
251,00
322,50
205,00
75,00

3.2. Bepalend voor de indeling in de juiste contributiegroep is de teamindeling zoals deze
aan het begin van het seizoen door de TC bekend wordt gemaakt.
3.3. Indien het lidmaatschap gedurende een seizoen aanvangt is contributie verschuldigd per
de eerstvolgende maand na inschrijving.
3.4. Jokers VC kent een kortingsregeling voor CMV en jeugdleden van de gemeente Eijsden
Margraten. Als gevolg van subsidie die de gemeente Eijsden Margraten aan Jokers VC ter
beschikking stelt, krijgen de jeugdleden jonger dan 18 jaar (peildatum 1 augustus), die
woonachtig zijn in deze gemeente maandelijks een korting van € 3,00 op de hierboven
genoemde tarieven voor de verenigingscontributie. Het competitiegeld blijft gelijk.
3.5. Jokers VC kent een gezinsregeling. Indien minimaal 3 personen uit hetzelfde gezin
contributie-betalende leden zijn, geldt vanaf het derde gezinslid een korting op de
contributie van 50%. Deze korting geldt uitsluitend voor leden jonger dan 18 jaar.

4. Coulanceregeling en opzegging
4.1. Het lidmaatschap voor Jokers VC wordt aangegaan voor de periode van minimaal één
seizoen (augustus - juli). Bij tussentijdse opzegging blijft de verenigingscontributie en het
competitiegeld voor de resterende maanden van het seizoen verschuldigd.
4.2. In afwijking van 4.1 geldt voor CMV jeugd geldt alleen een opzegtermijn van vier weken,
waarna ook de betalingsverplichting voor de overige maanden zal vervallen.
4.3. Restitutie of kwijtschelding van de verenigingscontributie en competitiegeld is niet
mogelijk, tenzij er sprake is van:
a) langdurige ziekte van het lid;
b) zwangerschap;
c) het oplopen van een langdurige blessure.
Indien bovenstaande gevallen zich voordoen, meldt het lid dit per mail bij de
penningmeester (penningmeester@jokersvc.nl) en de TC. Vanzelfsprekend is het ook de
verantwoordelijkheid van het lid om dit bij de trainer of trainster te melden.
Bij het niet nakomen van de contributieverplichtingen vervalt na 3 maanden het recht op
deelnemen aan trainingen en wedstrijden. De betalingsverplichting blijft in dit geval
gehandhaafd.
Wijzigingen ten opzichte van de contributieregeling seizoen 2020-2021:
Geen.

