Toelichting op de contributie
Deze bijlage geeft een nadere toelichting op de samenstelling van de contributie
en de kortingsregelingen van handbalvereniging Aristos. Tevens wordt toegelicht
welke regels gelden met betrekking tot de betaling van de contributie.
Samenstelling contributie
De contributie die door Aristos bij haar leden in rekening wordt gebracht, bestaat
uit de volgende onderdelen:
 Bondscontributie: geldt voor alle spelende leden en het bedrag is afhankelijk
van de leeftijdscategorie op de peildatum 1 januari in het lopende seizoen.
 Clubcontributie: geldt voor alle leden en ook dit bedrag is afhankelijk van de
leeftijd, met dien verstande dat deze contributie kan wijzigen vanaf de
eerstvolgende maand na de verjaardag, als een nieuwe leeftijdscategorie van
toepassing wordt.
 Administratiekosten: wordt alleen in rekening gebracht bij de leden die geen
toestemming hebben gegeven voor automatische incasso.
Volgens de statuten van handbalvereniging Aristos is contributie verschuldigd
over het gehele seizoen, lopende van 1 juli tot en met 30 juni. Dit in verband
met de kosten en verplichtingen die aan het begin van elk seizoen door de
vereniging aangegaan moeten worden. Dat geldt ook bij tussentijdse schriftelijke
opzegging! Een lidmaatschap kan daarom uitsluitend beëindigd worden door vóór
1 juni een schriftelijke melding te sturen aan het wedstrijdsecretariaat.
Grote Club Actie
Alle leden die voor 1 oktober lid zijn van Aristos en in één van de categorieën
C/D/E/F-jeugd vallen, worden geacht minimaal 3 Grote Club Actie loten à € 3,00
te kopen of te verkopen.
Kortingsregelingen
Er zijn bij Aristos twee regelingen waarmee korting verkregen kan worden op de
contributie: de gezinskorting en de non-actief korting. Een korting geldt alleen
voor de clubcontributie en niet voor de totale contributie. Een regeling treedt pas
in werking nadat de penningmeester dit schriftelijk bevestigd heeft.
Gezinskorting
Deze kortingsregeling is pas van toepassing als minimaal drie gezinsleden lid zijn
van Aristos, wordt automatisch verleend en is als volgt opgebouwd:
- 25% korting op de clubcontributie voor het in leeftijd derde gezinslid,
- 50% korting op de clubcontributie voor het in leeftijd vierde gezinslid,
- 75% korting op de clubcontributie voor elk in leeftijd volgend gezinslid.
Non-actief korting
In de situatie dat een lid gedurende een periode van tenminste drie
aaneengesloten maanden (juni, juli en augustus niet meegerekend) door
overmacht niet in de gelegenheid is om te trainen én te spelen, kan een nonactief korting verleend worden. Om in aanmerking te komen voor deze korting
moet (een ouder van) het betreffende lid zelf, bij voorkeur schriftelijk, contact
opnemen met de penningmeester.
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Betaling contributie
Alle leden worden dringend verzocht om de vereniging te machtigen voor het
automatisch incasseren van de contributie. Indien automatische incasso niet
gewenst is, kan middels een eigen overschrijving betaald worden. Hieronder
worden de beide betaalwijzen nader toegelicht.
Automatische incasso
De contributie zal in vier termijnen automatisch geïncasseerd worden rond de
volgende data: 1 september, 1 november, 1 januari en 1 april. Bij de eerste
incasso worden de bondscontributie en 25% van de clubcontributie geïncasseerd.
Op de overige drie data wordt ieder keer 25% van de clubcontributie
geïncasseerd.
Eigen overschrijving
De contributie dient in twee termijnen overgemaakt te worden op 1 september
en 1 januari. Bij de eerste betaling worden de bondscontributie, 50% van de
clubcontributie en € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Op de
tweede betaaldatum dient de tweede helft van de clubcontributie betaald te
worden. Uiteraard is het ook toegestaan om de gehele contributie in een keer te
betalen op 1 september.
Als door omstandigheden een termijn niet tijdig betaald wordt, zal door de
penningmeester een herinnering verstuurd worden. Bij langer uitblijven van
volledige
betaling
kan
het
bestuur
sancties
opleggen
totdat
de
betalingsachterstand is voldaan. Tevens zal dan de mogelijkheid geboden worden
om een betalingsregeling te treffen in overleg met de penningmeester.
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