CONTRIBUTIEREGLEMENT RKVV JEKA

Algemeen
De contributie wordt via automatische incasso tweemaal per jaar geïnd. De eerste termijn wordt
geïnd in september, de tweede termijn in januari.
Bij ontbreken van een incassomachtiging vindt de contributiebetaling via factuur plaats. Dit gebeurt
in één keer voor het hele seizoen in september. Hiervoor wordt € 10 administratiekosten in rekening
gebracht.
Eind oktober en eind maart is er een extra inning voor tussentijdse aanmeldingen.
Alle correspondentie over contributie verloopt via mailadres ledenadministratie@rkvvjeka.nl.
Aan- en afmelding
De ledenadministratie schrijft een lid pas in nadat het inschrijfgeld is ontvangen.
Bij aan- of afmelding binnen het seizoen moet ofwel de helft ofwel de volledige contributie worden
betaald:
o later aanmelden in het seizoen:
tot 1 december = volledig betalen
vanaf 1 december = helft betalen
vanaf 1 april = 25 euro betalen
o afmelden in het seizoen:
tot 1 februari = helft betalen
vanaf 1 februari = volledig betalen
Als bij aanvang van het seizoen nog contributiebetalingen openstaan, betekent dit: niet trainen/
spelen totdat betaald is.

Afwijkende contributie
Korting voor alleen trainen bedraagt € 60 per seizoen.
Bij 3 of meer jeugdleden uit één gezin krijgt het derde lid € 60 korting en het vierde lid € 120.
Een jeugdlid is ieder die 18 jaar of jonger is op peildatum 31 december van het lopende seizoen)
 Van elk team is ten minste één leider / trainer lid van JEKA. Hij/zij betaalt verenigingscontributie op
vrijwillige basis (tenzij hij/zij zelf ook spelend lid is).
Bij langdurige afwezigheid om verschillende redenen beslist het bestuurslid financiële zaken in
overleg met de coördinator over de te betalen contributie (door te geven via de ledenadministratie).
Achterstallige betaling
Na stornering van een automatische incasso volgt 1x een herinnering via mail (of indien niet mogelijk
per post). Als 1,5 maand na incassodatum nog niet is betaald, is de speler niet meer speelgerechtigd.
De coördinator wordt ingelicht en de speler kan niet meer op het wedstrijdformulier worden geplaatst.
Indien een jaarfactuur niet op tijd is betaald volgt een herinnering via mail (of indien niet mogelijk per
post). Als 1,5 maand na factuurdatum nog niet is betaald, is de speler niet meer speelgerechtigd. De
coördinator wordt ingelicht en de speler kan niet meer op het wedstrijdformulier worden geplaatst.

Bijzondere gevallen
In alle gevallen van afwijkingen op het reglement beslist het bestuurslid financiële zaken in overleg
met de ledenadministratie en deze beslissing wordt gedocumenteerd en gearchiveerd.
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