
Huishoudelijk Reglement VC Sittardia per 2020 

 

Aanmelding als lid 

Aanmelding gebeurt via een inschrijfformulier (deze kun je downloaden van de site, of de trainer kan het aan je 
overhandigen). Het formulier dient in zijn geheel te worden ingevuld. Ben je jonger dan 18 jaar dan is een 
handtekening van een ouder of voogd nodig. Het formulier dient uiterlijk bij de eerstvolgende training aan je trainer te 
worden gegeven.  

Contributie  

Elk lid dient de contributie via een incasso te betalen. De contributie van een seizoen wordt jaarlijks vastgesteld door 
de ledenvergadering. De contributie bestaat uit een deel voor de vereniging, en een af te dragen deel over 1 seizoen 
voor de NeVoBo, en indien van toepassing een deel voor de wedstrijdkleding. 

Incasso van de contributie gaat als volgt:  

- de contributie voor de vereniging en de kleding zal in 2 termijnen worden afgeschreven: in november en januari. 

- de contributie voor de NeVoBo wordt in 1 keer afgeschreven in november. Bij aanmelding tijdens het seizoen zal dit 
bedrag bij de eerstvolgende incassotermijn worden afgeschreven. Wanneer het lidmaatschap ingaat per 1 januari of 
later in het seizoen, wordt voor de resterende maanden, voor wat betreft de NevoBo-contributie, nog slechts een klein 
gedeelte eenmalig geïncasseerd. 

De contributie gaat in per de 1e dag van de maand van aanmelding (aanmelding per bijvoorbeeld de 20e september 
betekent een betaling vanaf 1 september). De contributieberekening bestrijkt 9 maanden (september tot en met mei). 

De contributiebedragen staan op onze website www.vcsittardia.nl vermeld. 

Retour contributie  

- de contributie voor de NeVoBo zal niet worden geretourneerd omdat betreffende kosten reëel door de vereniging 
gemaakt zijn  

- reeds geïncasseerde contributie voor de vereniging worden niet geretourneerd. Houdt hier rekening mee bij een 
eventuele afmelding  

- Bij een blessure of langdurige ziekte van een lid kan het bestuur besluiten een deel van de contributie voor de 
vereniging aan het lid te retourneren. 

Kledinghuur  

De wedstrijdkleding wordt per seizoen verhuurd door de vereniging. Het huurbedrag staat het contributie-overzicht 
vermeld op de website www.vcsittardia.nl. Dit bedrag wordt meegenomen in de contributie-incasso in 2 termijnen. Bij 
afmelding als lid dient de kleding te worden overhandigd aan de trainer. 

Prijzen 

Door een team behaalde prijzen worden eigendom van de vereniging, tenzij het bestuur anders beslist. 

Afmelding als lid 

Afmelding dient schriftelijk (via e-mail of per brief) te geschieden bij de ledenadministratie (bestuur@vcsittardia.nl)   

------------------------ 


