LIDMAATSCHAPBIJDRAGEN SEIZOEN 2018-2019
Met ingang van 1 juli 2018 zijn de bijdragen per kwartaal als volgt:
Categorie

Leeftijdsklasse

Spelend

Senioren
vanaf 19 jaar
Recreanten vanaf 19 jaar

Tijdelijk
niet-spelend
59,65
30,85
48,05
25,05

Rolstoel HB vanaf 19 jaar

24,55

12,80

A-jeugd

17-18 jaar

53,05

27,05

B-jeugd

15-16 jaar

49,80

25,40

C-jeugd

13-14 jaar

46,45

23,75

D-jeugd

11-12 jaar

42,80

21,30

E-jeugd

9-10 jaar

37,55

18,55

F-jeugd

7-8 jaar

31,90

15,10

Kabouters

t/m 6 jaar

27,35

12,20

Ondersteunend lid 25,00 (alle leeftijden)

De lidmaatschapbijdrage voor een lid bestaat uit twee hoofddelen: de bonds- en
verenigingscontributie. Bij de bondscontributie zijn wij uitgegaan van de bedragen van het
seizoen 2017-2018 omdat het NHV de nieuwe bedragen in mei bekend maakt.
De verenigingscontributie van het afgelopen seizoen hebben wij verhoogd met 1,4%
conform de CPI 2017 van het CBS.
De peildatum voor het toekennen van de contributiecategorie is de berekende leeftijd op
31 december 2018. Voor elk spelend lid geldt een kledingbijdrage van EUR 3,00 per
kwartaal inclusief de rolstoelhandballers. De bedragen in de kolom “Spelend” zijn inclusief
de kledingbijdrage. De gezinskorting bedraagt EUR 3,50 per lid per kwartaal en de
voorwaarden hiervoor staan in het contributiereglement vermeld.
De kolom “Tijdelijk niet-spelend” geldt voor leden die door blessure, ziekte, zwangerschap
etc. tijdelijk niet tot spelen in staat zijn. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je
contact op te nemen met de ledenadministratie (ledenadm@csvhandbal.nl).
Het is ook mogelijk om ondersteunend lid te worden. Je mag niet aan de competitie
meedoen als veldspeler maar wel als coach, trainer, scheidsrechter etc. Ondersteunende
leden hebben hetzelfde stemrecht als de spelende leden. Het is niet mogelijk om tijdens
het seizoen over te stappen naar deze categorie.
Het seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch
verlengd. Bij tussentijdse opzegging ben je verplicht de volledige bijdrage voor het
resterende seizoen te betalen. Het lidmaatschap dient uiterlijk op 1 april bij de
ledenadministratie te worden opgezegd en wordt dan per 1 juli beëindigd.
Voor de contributierun en -incasso zijn de volgende data gepland:
Kwartaal
#1
#2
#3
#4

Periode
jul/aug/sep
okt/nov/dec
jan/feb/mrt
apr/mei/jun

Contributierun
15-06-2018
15-09-2018
15-12-2018
15-03-2019

Incasso
02-07-2018
01-10-2018
02-01-2019
01-04-2019

De leden en ouders/verzorgers van leden krijgen op de datum van elke contributierun per
e-mail een factuur. Het factuurbedrag dient uiterlijk op de vervaldatum ontvangen te zijn.
Vragen en/of opmerkingen kunnen gemaild worden naar ledenadm@csvhandbal.nl
(ledenadministratie) en/of contributies@csvhandbal.nl (contributieadministratie).

