BV Volharding
Penningmeester: Pieter Aalbers
Rek. NL83 RABO 0315657901, t.n.v. Basketbal Vereniging Volharding
E-mail: penningmeester@bvvolharding.nl
Website: www.bvvolharding.nl

Contributieoverzicht 2018-2019
Leeftijdscategorie

Geboren in:

Contributie per seizoen

U 8
U 10
U 12

(welp)
(benjamin)
(mini)

2011 of later
2009 en 2010
2007 en 2008

1x trainen per week
€ 135,00
€ 135,00
€ 135,00

2x trainen per week
n.v.t.
€ 195,00
€ 195,00

tenuehuur
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

U 14
U 16
U 18

(aspirant)
(cadet)
(junior)

2005 en 2006
2003 en 2004
2001 en 2002

€ 185,00
€ 185,00
€ 185,00

€ 245,00
€ 245,00
€ 245,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

2000 of eerder

€ 225,00

€ 285,00

€ 7,50

€ 110,00

€-

Senioren
Recreanten

-

Extra informatie over de contributie
-

-

-

De contributie wordt betaald via automatische incasso. De penningmeester incasseert de contributie in
de laatste week van oktober en bij een tweede incasso in de laatste week van januari.
Bij een nieuw lidmaatschap na januari betaalt het lid de helft van de jaarcontributie, plus inschrijfgeld.
Lidmaatschap is voor een heel seizoen, dit loopt van 1 september tot en met 31 augustus en een lid is
daarmee ook contributie-plichtig voor het hele seizoen. Het betekent dat men ná 15 september van het
lopende seizoen het lidmaatschap van onze vereniging niet meer kan beëindigen. Slechts in bepaalde
omstandigheden wil het bestuur hiervan afwijken, bijvoorbeeld door een blessure, verhuizing of
anderszins.
Mocht de contributie niet inbaar zijn, dan gaat de vereniging over tot het in de hand nemen van een
incassobureau. De kosten hiervoor zijn voor het in gebreke blijvende lid of ouder(s).
Alle leden, die in de competitie spelen, betalen tenuehuur.
• U18 en alle jongere spelers betalen € 5,00
• Senioren betalen € 7,50
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt éénmalig € 10,00

Heeft u vragen over de contributie, dan kunt u mailen met penningmeester@bvvolharding.nl
Voor algemene vragen kunt u mailen naar info@bvvolharding.nl
Pieter Aalbers
9 september 2018

