Informatie over de contributieregeling

Hoogte van de contributie
De hoogte van de contributie is van meerdere factoren afhankelijk. Dit is weergegeven in onderstaand overzicht.
De contributie wordt geïncasseerd vanaf de datum van aanmelding en wordt maandelijks voor de 10de van de
maand geïncasseerd.
Na afmelding van je lidmaatschap bij VC Landgraaf, zie informatie over het aan- en/of afmelden als lid van VC
Landgraaf, zal de inning van de contributie in de daarop volgende maand stopgezet worden.
Naast de betaling van de contributie zijn de andere financiële verplichtingen zoals:
de bondscontributie, de competitiebijdrage en de borg voor de kleding.

Bondscontributie
De bondscontributie is een jaarlijkse bijdrage voor het verplichte lidmaatschap bij de NEderlandse VOlleybal
BOnd. Wij als vereniging dragen dit één op één af aan de bond. Het lidmaatschap is voor ieder lid verplicht
onafhankelijk of er wel of niet deelgenomen wordt aan de competitie.
De bondscontributie wordt op 15 oktober of in de maand van inschrijving geïncasseerd.

Competitiebijdrage
Voor alle competitie spelende teams moet VC landgraaf een competitiebijdrage betalen aan de Nevobo.
De competitiebijdrage die wij jaarlijkse innen bij de leden is een bijdrage aan deze kosten.
Als er niet wordt deelgenomen aan de competitie wordt dit ook niet bij het lid in rekening gebracht.
De competitiebijdrage wordt op 15 oktober of in de maand van inschrijving geïncasseerd.

Borg
De borg heeft betrekking op de wedstrijdkleding die competitie spelende leden in bruikleen ontvangen. Bij
afmelding via het afmeldingsformulier en het inleveren van de wedstrijdkleding zal de borg retour worden gestort.
Het betreft een eenmalige bijdrage.
De borg wordt op 15 oktober of in de maand van inschrijving geïncasseerd.

Voor vragen n.a.v. bovenstaande informatie kan men contact opnemen met:
Bart Vincken
Penningmeester VC Landgraaf
Tel.06-10617725
Mail: penningmeester@vclandgraaf.nl

Bankgegevens VC landgraaf
Rabobank
IBAN: NL57 RABO 0136 3869 46
t.n.v. VC landgraaf
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Maandelijkse contributie per categorie.
Senioren 2x per week

€ 24,50

Senioren 1x per week

€ 20,50

Jeugd 2x per week (12-17)

€ 17,50

Jeugd 1x per week (12-17)

€ 11,25

Jeugd 2x per week (5-11)

€ 17,00

Jeugd 1x per week (5-11)

€ 10,75

Recreanten 2x per week

€ 17,75

Recreanten 1x per week

€ 12,50

Steunend lid

€ 5,00

Jaarlijkse Bondcontributie peildatum 1 juli 2020
Alle leden

€ 15,00
Jaarlijkse competitiebijdrage

Senioren competitie

€ 70,00

Jeugd A, B, C

€ 50,00

CMV

€ 25,00
Eenmalige borg

Competitie spelende leden
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€ 15,00

