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De contributie 

Het jaarlijkse contributiebedrag is opgebouwd uit meerdere componenten. 

1. Verenigingscontributie: De hoogte van de verenigingscontributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden 

Vergadering vastgesteld. De contributie wordt gebaseerd op de leeftijd van (junior, senior) en het soort lid 

(recreant, competitie). De vereniging kent contributiedifferentiatie voor leden die in een selectieteam 

spelen. Zie hiervoor ad. 3. 

2. Bondscontributie: De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks door de NeVoBo vastgesteld en 

wordt rechtstreeks aan de leden doorberekend. Indien niet tijdig (vóór 1 juli) is opgezegd is de totale 

bondscontributie verschuldigd. 

3. Toeslag twee keer trainen: De hoogte van de selectietoeslag wordt jaarlijks door de Algemene Leden 

Vergadering vastgesteld. Deze toeslag wordt in rekening gebracht indien een lid een selectietraining 

ontvangt. Jaarlijks beslist de TC welke leden een selectietraining ontvangen. 

4. Grote Club Actie lot: Het grote club actie lot wordt jaarlijks door Salvora ingekocht voor de leden. De leden 

betalen de verkoopprijs geldend voor het jaar waarin het lot aangekocht wordt aan Salvora. 

5. Bijdrage kledingfonds: Het Salvora kledingfonds wordt bekostigd middels een bijdrage in de contributie. 

Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door ALV. Indien in een seizoen gebruik gemaakt wordt van het 

kledingfonds dient de gehele bijdrage in het kledingfonds te worden voldaan, ongeacht van de datum van 

aan- of afmelden. 

De betaling van de contributie 

Alle facetten van de contributie worden automatisch geïncasseerd. De verenigingscontributie wordt in twee 

gelijke termijnen geïncasseerd (streefdata: 1 oktober en 1 februari). De bondscontributie, de toeslag voor het 

trainen in een selectieteam, het Grote Club Actie-lot en de bijdrage in het kledingfonds worden ineens geïnd, 

aan het begin van het seizoen (streefdatum: 1 oktober).  

Aanmelden lidmaatschap 

Aanmelden dient altijd te geschieden vanaf de 1e van de 

nieuwe maand. Tot de 1e van de nieuwe maand kan er gratis 

worden meegetraind.  

- Junioren die zich gedurende de eerste of tweede 

seizoenshelft aanmelden hoeven slechts een gedeelte 

van de verenigingscontributie voor de desbetreffende 

seizoenshelft te voldoen. 

- Senioren die zich gedurende de eerste seizoenshelft 

aanmelden hoeven slechts een gedeelte van de 

verenigingscontributie voor de eerste seizoenshelft te 

voldoen. Senioren die zich gedurende de tweede 

seizoenshelft aanmelden dienen de volledige 

verenigingscontributie voor de tweede seizoenshelft te 

voldoen. 

Wanneer aan de competitie wordt deelgenomen dient altijd de volledige bondscontributie worden voldaan. 

Wanneer selectietrainingen worden ontvangen dient altijd de volledige selectietoeslag te worden voldaan.  

Wanneer gebruik gemaakt worden van het kledingfonds dient altijd de volledige bijdrage te worden voldaan. 

Een ieder die voor het bestellen van de Grote Club Actie loten geregistreerd staat als lid van Salvora dient de 

prijs van één Grote Club Actie lot te voldoen. 

  

Gedeelte van de verenigingscontributie te voldoen 

Aangemeld per: Senioren Junioren 

1 juli / 1 augustus / 1 september 100% 100% 

1 oktober 75% 75% 

1 november 50% 50% 

1 december 25% 25% 

1 januari 0% 0% 

1 februari 100% 100% 

1 maart 100% 75% 

1 april 100% 50% 

1 mei 100% 25% 

1 juni 100% 0% 
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Opzeggen lidmaatschap 

In principe dient voor het eind van het seizoen (1 juli) schriftelijk te worden afgemeld bij de ledenadministratie. 

Zowel Senioren als Junioren vóór 1 juli of vóór 1 januari afmelden. Hierbij gelden de volgende richtlijnen. 

- Afmelden vóór 1 juli: Indien er vóór 1 juli wordt afgemeld hoeft een lid geen contributie te voldoen voor 

het nieuwe seizoen. 

- Afmelden tussen 1 juli en 1 september (competitiestart): Wanneer na 1 juli maar vóór de competitiestart 

per 1 september wordt afgemeld dient een lid de volledige bondscontributie en EUR 15 aan 

administratiekosten te voldoen. 

- Afmelden tussen 1 september 1 januari (voor competitiestart tweede helft): Indien wordt afgemeld na de 

start van de competitie op 1 september maar voor de start van de tweede competitiehelft per 1 januari 

dient de volledige eerste inning van de contributie worden voldaan. Voor een beschrijving hiervan 

verwijzen wij naar ad. ‘contributie’ op pagina 1. 

- Afmelden na 1 januari (na competitiestart tweede helft): Indien wordt afgemeld na 1 januari maar voor 30 

juni (einde seizoen) dient de volledige tweede inning te worden voldaan. Voor een beschrijving hiervan 

verwijzen wij naar ad. ‘contributie’ op pagina 1. 

Alleen wanneer de afmelding schriftelijk (per post of per e-mail) binnen is bij de ledenadministratie vóór de 

hierboven genoemde data, wordt de contributiebetaling beëindigd. Afmelden ná deze data houdt in dat de 

hierboven beschreven procedure geldt. 


