H.S.C. De Sittard Condors
Contributiereglement per 1 januari 2020
Artikel 1

Begripsbepalingen

De Sittard Condors:
ALV:
Bestuur:
KNBSB:
Ledenadministratie:

Lid:
Verenigingsjaar:

Honk-en softbalclub De Sittard Condors, gevestigd te Limbricht.
De algemene ledenvergadering van De Sittard Condors.
Bestuur De Sittard Condors.
Koninklijke Nederlandse Base en Softbal Bond.
Het orgaan dat namens het bestuur belast is met het verwerken van
aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen, met het verwerken
van wijzigingen in ledengegevens alsmede met de facturering en
incassering van de contributie.
E-mail: secretariaat@sittardcondors.nl
Postadres: Allee 9, 6141 AV Limbricht
Natuurlijk persoon die aan activiteiten van De Sittard Condors deelneemt.
1 januari tot en met 31 december

Artikel 2

Toepassingsgebied en inwerkingtreding
2.1. Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van de Sportclub
De Sittard Condors, van toepassing op alle leden en begunstigers van De
Sittard Condors.
2.2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 3

Aanmelden lidmaatschap
3.1. De Sittard Condors gebruikt een aanmeldformulier. Deze zijn altijd
beschikbaar in het honk. Eventueel kan men een aanmeldformulier
aanvragen via een e-mail naar secretariaat@sittardcondors.nl.
Deze kan men thuis invullen en weer meenemen naar de club.
3.2. Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevuld en
ondertekende aanmeldformulier (eventueel via je coach)bij onze secretaris
af te geven of te deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus in het
honk te.Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling
genomen en geretourneerd aan de opsteller.
3.3. Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft de aanvrager
tevens te kennen, dat hij akkoord gaat met de bepalingen van dit
reglement, dat ter inzage is op de website van De Sittard Condors. Ook
verklaart de aanvrager, dat deze zich onderwerpt aan het tuchtrecht van de
KNBSB.
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3.4. Binnen 14 dagen na indiening van het aanmeldformulier ontvangt de
aanvrager van of namens het bestuur een ontvangstbevestiging per e-mail
of brief plus informatie over plaatsing in een team of groep. De aanmelding
is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.
3.5. De aanvrager is contributie verschuldigd vanaf de dag waarop de
aanvrager kan deelnemen aan de door hem gewenste activiteit(en) van De
Sittard Condors.

Artikel 4

Lidmaatschap
4.1. Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de
KNBSB, welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid.
4.2. Leden, die op grond van artikel 7 van dit reglement te laat zijn met
betalen, kunnen geen enkele aanspraak maken op de gebruikelijke
faciliteiten die aan het lidmaatschap verbonden zijn.
4.3. Leden dienen adres-, e-mail- en bankrekeningwijzigingen (bij
automatische incasso)per omgaande aan de ledenadministratie door te
geven. Eventuele kosten die door De Sittard Condors gemaakt worden om
veranderde gegevens te achterhalen worden op het desbetreffende lid
verhaald.

Artikel 5

Contributie en inschrijfgeld
5.1. Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage, die een lid of
een begunstiger conform de statuten van De Sittard Condors moet betalen.
Jaarlijks zal door de ALV de contributie voor het daaropvolgende
verenigingsjaar worden vastgesteld.
5.2. Onder inschrijfgeld wordt verstaan de éénmalige bijdrage, die iemand
is verschuldigd op het moment van lid worden van De Sittard Condors. In
geval van herintreden, is een lid wederom inschrijfgeld verschuldigd.
5.5. Voor degenen, die gedurende het verenigingsjaar, maar vòòr
1 november lid worden geldt, dat zij het volledige bondsdeel van de
contributie zijn verschuldigd en naar rato per kwartaal het clubdeel.
Indien het lidmaatschap ingaat na 1 november van dat verenigingsjaar is
het lid slechts 1 kwartaal contributie verschuldigd.
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5.6. De Sittard Condors hanteert familiekorting en wel 25% korting op het
clubdeel voor het 2e familielid, 50% korting op het clubdeel voor elk
volgend familielid. Onder een familielid verstaan wij personen die op
hetzelfde adres ingeschreven staan in de GBA. Alle kortingen worden
verleend op de laagste contributie.
5.7. Coaches van de Sittard Condors hoeven het clubdeel van de contributie
niet te betalen. Enkel het bondsdeel. Onder een coach verstaan we een
trainer of coach die minimaal 70% van de trainingen en wedstrijden voor
een bepaald team beschikbaar is.
5.8. Bestuursleden en niet spelende coaches zijn vrijgesteld van iedere
contributiebetaling.

Artikel 6

Wijze en data van betaling
6.1. De door de ALV vastgestelde contributie wordt indien mogelijk uiterlijk
1 januari via de contributiebrief per mail gestuurd. Indien de ALV de
contributie om welke reden dan ook later vaststelt zorgt het bestuur dat de
contributiebrieven uiterlijk 14 dagen na de ALV-vergadering in het bezit is
van de leden. Eventuele incasso’s worden met diezelfde termijn uitgesteld.
6.2. Bij voorkeur wordt de contributie betaald door middel van
automatische incasso. Een lid machtigt, bij voorkeur gelijktijdig met zijn
aanmelding, De Sittard Condors de contributie (zoals bedoeld in 5.1.) en
het eventuele éénmalige inschrijfgeld te incasseren. Dit kan op drie
manieren:
1) Via een doorlopende machtiging, tot wederopzegging, eens per jaar.
Hiermee machtigt u De Sittard Condors jaarlijks rond 15 april de jaarlijkse
contributie te incasseren. Deze incasso kan alleen geschieden indien het
juiste en volledig ingevulde incassoformulier uiterlijk 14 april in het bezit is
van de ledenadministratie / secretaris.
2) Via een doorlopende machtiging, tot wederopzegging, eens per
kwartaal. Hiermee machtigt u De Sittard Condors de contributie in 4 gelijke
delen te incasseren en wel rond 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober
van ieder jaar. Deze kwartaalbetaling kan alleen geschieden indien het
juiste en volledig ingevulde incassoformulier uiterlijk 14 januari in het bezit
is van de ledenadministratie / secretaris.
3) Via een eenmalige machtiging. Hiermee machtigt u De Sittard Condors
eenmalig de contributie rond 15 april te incasseren. Deze incasso kan alleen
geschieden indien het juiste en volledig ingevulde incassoformulier uiterlijk
14 april in het bezit is van de ledenadministratie / secretaris.
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6.2. Indien, om welke reden dan ook, een automatische incassopoging van
de door het lid of de ouders/verzorgers van het lid opgegeven bankrekening
niet mogelijk blijkt, zal De Sittard Condors een mail sturen naar het bij ons
bekende e-mailadres met de mogelijkheid (het deel van) de contributie
alsnog binnen 14 dagen te voldoen.
6.3.Indien u onverhoopt niet kiest voor automatische incasso of u wordt
later in het jaar lid wordt u geacht de contributie ineens te voldoen vòòr 15
april of binnen 14 dagen na ontvangst van de contributiebrief. Indien, om
welke reden dan ook, de contributie van het lid op 15 april niet betaald zijn,
zal De Sittard Condors een mail sturen naar het bij ons bekende e-mailadres
met de mogelijkheid de contributie alsnog binnen 14 dagen te voldoen.
6.4. Indien onverhoopt een betaling of incasso, om welke reden dan ook,
ongelegen komt kan er altijd contact opgenomen worden met de
penningmeester met het verzoek een betaling uit te stellen. De
penningmeester zal na overleg en goedkeuring namens het bestuur bij
wijze van uitzondering een betalingsregeling treffen.
Artikel 7

Te late betaling
7.1. Na het verstrijken van de vervaldata zoals genoemd in artikel 6, zonder
dat betaling van de contributie en eventuele inschrijfgeld heeft
plaatsgehad, is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in
verzuim.
7.2. Niet-betalende leden ontvangen eenmalig een aanmaning per mail om
de contributie alsnog te voldoen.
7.3. Als leden na de datum in de herinneringsmail, nog niet aan hun
contributieverplichting hebben voldaan, wordt deze vordering
overgedragen aan een incassokantoor. De kosten hiervan zijn volledig voor
rekening van het desbetreffende lid.
7.4. Leden die op 15 april van enig verenigingsjaar nog niet aan hun
contributieverplichting hebben voldaan, worden met onmiddellijke ingang
geschorst door het bestuur. Betrokken leden zijn pas weer speelgerechtigd,
wanneer zij aan hun contributieverplichtingen, inclusief eventuele kosten
zoals vermeld in 7.3., hebben voldaan.
7.5. Leden, die op 1 juni van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun
contributieverplichting hebben voldaan, worden voor royement
voorgedragen aan de ALV. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het
verenigingsjaar; derhalve blijft de contributie (inclusief eventuele kosten
zoals vermeld in 7.3) verschuldigd.
7.6. Royementen door De Sittard Condors worden direct aan de KNBSB
gemeld.
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Artikel 8

Opzegging lidmaatschap
8.1. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail aan
de ledenadministratie / secretariaat van De Sittard Condors. Opzegging
dient te geschieden vóór 1 januari van enig verenigingsjaar. Een opzegging,
die niet tijdig heeft plaatsgehad, doet het lidmaatschap en de
contributieverplichting doorlopen tot het einde van het volgende
verenigingsjaar.
8.2. Binnen een maand na ontvangst van de opzeggingsbrief ontvangt de
aanvrager van de ledenadministratie namens het bestuur een
ontvangstbevestiging per brief of e-mail.

Artikel 10

Reglementswijziging
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de
ALV met een gewone meerderheid van stemmen.
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