Contributiereglement SV Thuve
Inleiding
Leden zijn verplicht tot het betalen van contributie. Leden die de contributie niet (tijdig)
betalen, worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere
verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het incasseren van de
contributie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het bestuur. Het
inschrijfgeld per aanmelding is gelijk aan de KNGU Bondscontributie van het betreffende
jaar, afgerond naar boven in hele euro’s. Het inschrijfgeld wordt bij de eerste incasso van de
contributie bij de nieuwe leden in rekening gebracht.
De indexatie van de contributiebedragen en de jaarlijkse bondscontributie van de KNGU, zijn
gebaseerd op een jaarlijkse algemene kostenstijging van 2 a 3 % gemiddeld per jaar. De
indexatie van de contributiebedragen dienen ieder jaar te worden goedgekeurd door de
algemene ledenvergadering (ALV). Daarnaast kan de ALV op advies van het bestuur jaarlijks
besluiten om de contributiebedragen extra te verhogen, indien de financiële situatie van de
vereniging daar om vraagt. De KNGU Bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de
bondsvergadering van de KNGU. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het
betalen van contributie. Bestuursleden, commissieleden en kaderleden zijn vrijgesteld van
het betalen van contributie.
Automatische Incasso
Leden geven bij aanmelding toestemming voor de automatische incasso van het
inschrijfgeld, de maandcontributie en de jaarlijkse KNGU Bondscontributie van het door het
lid opgegeven bank- of girorekeningnummer. Geeft men hiervoor geen toestemming, dan is
men verplicht de contributie voor een termijn van drie maanden vooruit te betalen.
Termijnbetaling
De contributie wordt per maand geïncasseerd. Er wordt in totaal 10x per jaar een bedrag
geïncasseerd, vanaf 1 september tot en met 30 juni. In de maanden juli en augustus wordt er
géén contributie geïncasseerd. De jaarlijkse KNGU Bondscontributie wordt in de maand
januari of februari door middel van een automatische incasso geïncasseerd.
Incassoprocedure
Een overzicht van de actuele contributietarieven staat vermeld op de website van SV Thuve
in de rubriek lidmaatschap en contributie. Het bedrag wordt aan het begin van de maand
geïncasseerd. De contributie wordt onder vermelding van de periode geïnd op Rabobank
rekeningnummer 31.54.06.453 t.n.v. Sportvereniging SV Thuve te Duiven. Bij een mislukte
incasso zal een lid zelf actie moeten ondernemen om het juiste bedrag alsnog over te maken.
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Wanbetaling/aanmaning
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de
penningmeester schriftelijk gesommeerd om binnen een vastgestelde termijn de contributie
alsnog te voldoen op straffe van schorsing. De penningmeester geeft dit ook door aan de
betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. Het openstaande bedrag wordt
verhoogd met een bedrag van € 15,00 aan administratiekosten en is ook voor rekening van
het betreffende lid. Daarnaast kan de ALV op advies van het bestuur jaarlijks besluiten om de
administratiekosten aan te passen als de situatie daar om vraagt.
Schorsing, royement en beroep
Betaalt het lid de contributie niet binnen de aangegeven vastgestelde termijn van de
aanmaning, dan volgt er automatisch een volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per
direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere
verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De penningmeester geeft dit
door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. Pas nadat het lid de
achterstallige contributie volledig heeft betaald, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de
schorsing langer dan 1 jaar, dan zal het bestuur het lid voordragen bij de ALV. Het lid heeft
het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst. De openstaande vordering wordt uit
handen gegeven aan Bos Incasso. De bijkomende kosten zijn altijd voor rekening van het lid.
De eerste sommatie kost de verenging € 29,75 en wordt dan ook bij het lid in rekening
gebracht. Het incassobureau kan het genoemde bedrag zelfstandig aanpassen. Het lid zal zelf
contact moeten houden met het incassobureau.
Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling
SV Thuve hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Wanneer het lidmaatschap wordt
beëindigd, dan is men verplicht om ook voor de twee resterende maanden de contributie nog
te betalen. De opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail gebeuren.
Opzeggen via de website van SV Thuve kan ook bij de rubriek afmelding lidmaatschap. Er
wordt dan een e-mail verstuurd naar de ledenadministratie en u krijgt ook altijd een
bevestiging terug. Hebt u geen bevestiging ontvangen, dan hebben wij uw afmelding niet
correct ontvangen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester,
door het bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken.
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Informatieverstrekking
Penningmeester/ledenadministratie informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing alle
belanghebbenden tijdig, zoals daar zijn:
•

Betrokken lid en wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) bij een
jeugdlid

•

Begeleiders

•

Bestuur en betrokken commissies

•

Andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van de
penningmeester/ledenadministratie

De penningmeester maakt periodiek melding van de behandelde zaken en opgelegde
schorsingen in de bestuursvergadering.
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