Richtlijnen Contributiebetaling.
Dit document beschrijft richtlijnen voor de hoogte en de betaling van de contributie bij B.S.C.
Caribe. Van deze richtlijnen kan afgeweken worden in uitzonderlijke gevallen en in overleg met
het bestuur.
Algemeen
1. Leden die op 1 januari ingeschreven staan bij de club, zijn de club volledige contributie
verschuldigd. Leden moeten zich dus voor 1 januari afmelden voor het nieuwe seizoen.
2. Facturen voor de contributie worden verstuurd voor 31 januari en moeten voor 1 april
voldaan zijn.
3. Betalingen kunnen worden voldaan via een handmatige overboeking of via automatische
incasso. Hiervoor moet een ingevulde machtiging opgestuurd worden naar de
penningmeester. Dit hoeft maar één keer bij aanmelding. Hierna zal elk jaar dat het lid
staat ingeschreven de contributie automatisch worden geïncasseerd. Dit kan worden
stopgezet met een mailtje naar de penningmeester.
4. Betalen in termijnen is mogelijk. Het volledig verschuldigde bedrag wordt dan verspreid
over drie termijnen, waarvan de laatste betaling voor 1 juni binnen moet zijn. De eerste
betaling moet voor 1 april worden gedaan. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met
de penningmeester. Betalen in termijnen kan niet in combinatie met een automatische
incasso en moet altijd in overleg met de penningmeester.
5. Leden met een Stadjerspas kunnen 20 euro korting krijgen op de contributie. Dit moet
worden aangegeven bij de penningmeester met een foto van de pas.
Late aanmeldingen
6. Leden die zich na 1 juni aanmelden krijgen 25% korting op de contributie. Het
verschuldigde bedrag moet binnen 30 dagen betaald worden. Betaling in termijnen kan
in overleg met de penningmeester. Deze korting geldt niet voor trainingsleden.
7. Leden die zich na 1 september aanmelden, krijgen 40% korting op de contributie. Het
verschuldigde bedrag moet binnen 30 dagen betaald worden. Betaling in termijnen kan
in overleg met de penningmeester. Deze korting geldt niet voor trainingsleden.
Afmeldingen
8. Met leden die zich vroegtijdig moeten afmelden vanwege omstandigheden buiten hun
macht om kan een lagere contributie worden afgesproken. Dit is altijd in goed overleg
met de penningmeester.
9. In dit lagere tarief zal altijd rekening gehouden worden met de kosten die al gemaakt
zijn. Spelend-leden moeten op zijn minst de bondsafdracht betalen.

Wanbetaling
10. Als leden niet betalen, zal er twee keer een herinnering gestuurd worden via de mail.
Hierna zal er directer om gevraagd worden – op het veld of telefonisch.
11. Als leden hierna nog steeds niet betalen of een betalingsregeling treffen met de
penningmeester, geldt het no-pay, no-play beleid. Dit betekent dat deze leden niet
langer mee mogen doen met wedstrijden en/of mogen trainen.
Hoogte van de contributie
12. Zoals afgesproken in de ALV op 7 februari 2020 zal de contributie in vanaf 2021 jaarlijks
verhoogd worden met 2,5%, voor 3 achtereenvolgende jaren. De hoogte van de
contributie ziet er dan als volgt uit:
Spelers

Contributie 2020

Contributie 2021

Contributie 2022

BeeBall

€80,00

€82,00

€84,00

€86,00

Pupillen

€120,00

€123,00

€126,00

€130,00

Jeugdleden

€147,50

€151,00

€155,00

€159,00

Mini Senioren

€185,00

€190,00

€195,00

€200,00

Senioren

€210,00

€215,00

€221,00

€227,00

Recreanten

€172,50

€177,00

€181,00

€186,00

€50,00

€51,00

€53,00

€55,00

Trainingsleden

Contributie 2023

Contact
Als er vragen zijn over de contributie die met dit document niet worden beantwoord, kan je
contact opnemen met de penningmeester. Voor vragen, opmerkingen of het treffen van een
betalingsregeling, stuur een mailtje naar penningmeester@caribe.nl.

