Lidmaatschap Blue Birds
Contributies 2017 + toelichting incasso machtiging
In dit document vindt u informatie over de contributie en de betaling daarvan, voor het lidmaatschap van Sportvereniging Blue Birds in Delft. Deze informatie is gebaseerd op de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering van Blue Birds van maandag 6 februari
2017.
Voor vragen kunt u zich richten tot de penningmeester, de ledenadministrateur of een van de
bestuursleden. De contactgegevens staan op de website van Blue Birds: www.bluebirds.nl.

Overzicht contributies 2017
In 2017 zijn de contributies verhoogd met het percentage van de inflatie over 2016 (cpi huishoudens okt).
Dit percentage bedraagt 0,42%. Door de ALV is ingestemd met het voorstel om de contributie
van de softbal senioren gelijk te trekken met de contributie voor de honkbal senioren. Daarnaast is de
verhoging van de ledenafdracht van de KNBSB volledig doorberekend en hiermee is tot het
volgende resultaat gekomen:
Leeftijd geldt per 1 oktober 2017
Honkbal
18 jaar en ouder
Softbal
18 jaar en ouder
Recreatie softbal
18 jaar en ouder
Jeugd
16 t/m 18 jaar
“
13 t/m 15 jaar
“
10 t/m 12 jaar
“
7 t/m 9 jaar
“
5 t/m 6 jaar
Dubbellid:
contributie senior +
G-honkbal
Niet spelend lid
Donateur

€ 229,€ 229,€ 158,€ 187,€ 167,€ 151,€ 121 ,€ 91,€ 25,€ 158,€ 38,€ 25,-

Voor nieuwe beeballers Introductie actie: strippenkaart 10x

€ 31,-

Administratiekosten per betalingsherinnering
Betaling zonder automatische incasso (m.i.v. 2011)

€
€

5,5,- toeslag

Korting op contributies
•

Nieuw lid vanaf 1 juli een korting van

25%

Betalingen kunnen worden gedaan op IBAN rekeningnummer NL66RABO0116381795
ten name van Blue Birds Honk- en Softbalvereniging.

Pagina 1 van 3

Blue Birds

Versie februari 2017

Berekening verhoging van de contributie
Sinds 2003 zijn alle contributies gerelateerd aan de contributie van de honkbal senioren.
De contributie van de honkbal senioren wordt elk jaar standaard verhoogd met de Consumenten Prijs Index van het CBS.
De nieuw verkregen contributie is, niet afgerond, de basis voor het bepalen van de overige
contributies en is tevens uitgangspunt voor de verhoging in een volgend jaar.
Bij het vaststellen van de contributie is bepalend de leeftijd per 1 oktober van het speelseizoen.
Met ingang van 2011 wordt de contributie met € 5,00 verhoogd voor die leden die geen incasso machtiging hebben afgegeven.

Betalingscondities
De contributie dient te zijn voldaan vóór 1 juli 2017.
De betaling van de contributie gebeurt per automatische incasso, hiervoor dient eenmalig
een machtigingsformulier te worden ingeleverd bij de penningmeester. Het Incasso Formulier
staat op www.bluebirds.nl onder het hoofdstuk ‘Downloads’.
Ieder lid krijgt in mei per e-mail een bericht waarin de te betalen contributie staat vermeld.
Als men gebruik maakt van automatische incasso staat er vermeld dat het bedrag op 14
maart zal worden afgeschreven. Als men geen gebruik maakt van automatische incasso
staat er vermeld dat het bedrag vóór 1 juli dient te zijn betaald.
Als je (toch) niet akkoord ga met de automatische afschrijving heb je 56 kalenderdagen om
de afschrijving bij de eigen bank ongedaan te maken.
De machtiging wordt automatisch stopgezet bij beëindiging van het lidmaatschap door schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie.
Tevens kan deze machtiging worden stopgezet door een brief met handtekening te sturen
naar de penningmeester. Vanaf 2011 zal dan wel een toeslag op de contributie van € 5,- betaald moeten worden.
Nieuwe leden ontvangen na aanmelding een contributienota. De incasso zal plaatsvinden
3 weken na het versturen van de contributienota.
Op verzoek is een betaling in vier maandelijkse termijnen ook mogelijk, uitsluitend indien er
gebruik wordt gemaakt van automatische incasso.
Indien de contributie op 1 juli niet is voldaan, wordt een herinnering gestuurd waarbij het contributiebedrag wordt verhoogd met administratiekosten.
Voor iedere toegezonden betalingsherinnering zal € 5,00 aan administratiekosten in rekening
worden gebracht.
Indien de contributie op 25 april nog niet is voldaan, krijgt het betreffende lid een speel- en
trainingsverbod en zal bij de KNBSB worden uitgeschreven als lid. De contributie wordt voor
de 2e keer verhoogd met administratiekosten. Na betaling zal het betreffende lid opnieuw bij

Pagina 2 van 3

Blue Birds

Versie februari 2017

de KNBSB worden aangemeld waardoor enige vertraging kan ontstaan bij het mogen meespelen van competitiewedstrijden.
Het machtigingsformulier kan worden opgestuurd naar de penningmeester of worden gedeponeerd in de kopij bus in de kantine van het sportcomplex.

Beëindiging van het lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministrateur,
Daphne Creusen (ledenadministratie@bluebirds.nl). Het uitsluitend doorgeven aan je eigen
trainer/coach is beslist niet voldoende!
Opzegging van het lidmaatschap voor het seizoen 2017 dient te gebeuren vóór 1 januari
2018, na dat tijdstip is alsnog de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

Taken voor alle leden
Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering is ieder spelend lid, alsmede de ouder/verzorger van een jeugdlid, verplicht ook andere taken te vervullen. Het gaat in de
meeste gevallen om scheidsrechteren, scoren, kantinewerk of dergelijke, rekening houdend
met de mogelijkheden van het betrokken lid.

Tenue
Ieder competitie spelend lid is verplicht in een officieel Blue Birds tenue te spelen. Dit tenue
is voorgeschreven van de sokken, via de broek en shirt, tot het ondershirt en de pet. Vraag
ernaar bij je coach of bij het bestuur.
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