
CONTRIBUTIES BC VLIJMSCHERP SVH SEIZOEN 2019-2020

Team Contributie Basis Aktie/Ondersteunend Afdracht NBB Toernooikosten Aantal uren Uurtarief uurtotaal teamtenue Totaal
 Lidmaatschap

HS1 - 139,00-                     - 4,60-                          - 76,79-                 - -  -                    - 3,00-          - 56,00-   - 112,00- - 15,00-      - 347,39-        
HS2 - 139,00-                     - 4,60-                          - 76,79-                 - -  -                    - 2,50-          - 56,00-   - 84,00-   - 15,00-      - 319,39-        
DS1 - 139,00-                     - 4,60-                          - 76,79-                 - -  -                    - 2,50-          - 56,00-   - 84,00-   - 15,00-      - 319,39-        
U18+U20 - 139,00-                     - 4,60-                          - 58,69-                 - -  -                    - 2,25-          - 56,00-   - 70,00-   - 15,00-      - 287,29-        
U16 - 112,00-                     - 4,60-                          - 58,69-                 - -  -                    - 2,25-          - 56,00-   - 70,00-   - 15,00-      - 260,29-        
U14 teams - 101,00-                     - 4,60-                          - 58,69-                 - -  -                    - 2,25-          - 56,00-   - 70,00-   - 15,00-      - 249,29-        
U12 teams - 95,00-                       - 4,60-                          - 40,52-                 - -  -                    - 2,00-          - 56,00-   - 56,00-   - 15,00-      - 211,12-        
U10 teams - 88,00-                       - 4,60-                          - 40,52-                 - -  -                    - 1,50-          - 56,00-   - 28,00-   - 15,00-      - 176,12-        
U8 - 88,00-                       - 4,60-                          - -  -                    - -  -                    - 1,00-          - 56,00-   - -  -      - -  -         - 92,60-          
G team - 108,00-                     - 4,60-                          - -  -                    - 20,00-                 - 1,00-          - 56,00-   - -  -      - -  -         - 132,60-        
Recreanten Vlijmen - 110,00-                     - 4,60-                          - -  -                    - -  -                    - 1,00-          - 56,00-   - -  -      - -  -         - 114,60-        
Recreanten Heusden - 110,00-                     - 4,60-                          - -  -                    - -  -                    - 1,00-          - 56,00-   - -  -      - -  -         - 114,60-        

  
In de basiscontributie zit standaard 1 uur training.     
Bij meer uren training  wordt dit doorberekend (zie kolom uurtotaal).

Indien een speler/speelster geen competitie wenst te spelen, hoeft het bedrag van de NBB
niet te worden voldaan. Dit moet wel VOOR aanvang van het seizoen of bij inschrijving bekend worden gemaakt.

KORTINGEN
Korting meerdere gezinsleden
alleen over basiscontributie te beginnen bij
minstbetalend lid.

Bij 2 personen 10%
Bij 3 personen 20%
Bij 4 personen 30%
etc.

Korting spelen in hoger team 10%
over basiscontributie

Eenmalige kosten :
Inschrijfgeld 10,00

CONTRIBUTIES GELDEN VOOR EEN HEEL SEIZOEN.
Bij tussentijdse opzegging wordt alleen in zeer bijzondere gevallen
een deel van de basiscontributie gerestitueerd.

Bij blessures kan een deel van de basiscontributie worden teruggevraagd.
De eerste 3 maanden zijn in ieder geval voor eigen risico.

De bovengenoemde bedragen gelden onder voorbehoud van typefouten en trainingsuren.
Bij aanvang van het seizoen wordt een voorschotnota verstuurd.
In januari volgt een afrekening waarbij het voorschot en eventuele kortingen worden verrekend.
Het voorschot is altijd hoger dan de helft van de totale contributie, omdat wij
de afdracht aan het bondsbureau vooraf moeten betalen.

Voor kinderen wiens ouders/verzorgers een smalle beurs hebben, is er de mogelijkheid
om via het Jeugdsportfonds een bijdrage in de contributie en/of kleding/materialen
aan te vragen. Dit kan tot een maximum van 225,-- per jaar.
Dit geldt voor de ouders/verzorgers van kinderen van 4 tot en met 17 jaar die in de gemeente Heusden wonen,
in het bezit zijn van de HeusdenPas en/of in een schuldsaneringstraject zitten.
Indien de contributie hoger is dan die 225,-- neemt basketbalclub Vlijmscherp SVH, na overlegging
van de HeusdenPas, de rest van de contributie voor haar rekening.

Voor diegenen vanaf 18 jaar die in het bezit zijn van de HeusdenPas, bestaat de mogelijkheid
om via de gemeente een bijdrage te ontvangen van maximaal 150,-- per persoon per jaar
om daarmee (een deel) van de contributie te betalen.
Indien de contributie hoger is dan die 150,-- neemt basketbalclub Vlijmscherp SVH, na overlegging
van de HeusdenPas, de rest van de contributie voor haar rekening.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Bij vragen :
Mailen naar de penningmeester
Bob van Beugen
penningmeester@bcvlijmscherpsvh.nl

mailto:penningmeester@bcvlijmscherpsvh.nl

