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Algemeen:
Binnen Salvora zijn er teams (en daarmee leden) welke éénmaal en welke meermaals per week trainen.
Dit beleid dient als handleiding voor gelijke contributiebehandeling in gelijke gevallen.
Definities:
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende vormen van meermaals (veelal
tweemaal) per week trainen:
- Selectieteams: Onder selectieteams worden die teams verstaan welke als geheel team een
tweede training krijgen aangeboden. Per jaar stelt de TC vast welke teams als selectieteams
worden aangemerkt en daarmee tweemaal per week gaan trainen;
- Niet-selectieteams: Onder niet selectieteams worden die teams verstaan welke als geheel
team géén tweede training krijgen aangeboden. Per jaar stelt de TC vast welke teams als
selectieteams worden aangemerkt en daarmee, indirect, welke teams daarmee als nietselectieteams worden aangemerkt.
- Individuele leden welke een tweede keer trainen: Binnen niet-selectieteams kunnen spelers
zijn welke door de TC zijn aangewezen om een tweede keer per week met een hoger/ander
team mee te trainen. Hierbij kan sprake zijn van een tweede training met een selectieteam of
met een niet-selectieteam.
Invulling:
Binnen het geldende contributiereglement is sprake van een ‘toeslag twee-keer-trainen’. Deze is van
toepassing in de volgende gevallen:
- Selectieteams: Indien een geheel team een tweede training krijgt aangeboden wordt de
toeslag in rekening gebracht. De redenatie hierachter is dat er voor het gehele team (en
daarmee al haar leden) extra kosten worden gemaakt t.o.v. niet-selectieteams. Deze kosten
hebben voornamelijk betrekking op trainerskosten en het huren van de desbetreffende zalen.
Middels het in rekening brengen van de ‘toeslag’ wordt een tegemoetkoming in de kosten
gevraagd. In de meeste gevallen zijn deze opbrengsten niet voldoende om de totale extra
kosten te dekken. Er wordt derhalve geen onderscheid tussen (gelijke)teams gemaakt voor
wat betreft zaalhuur/trainerskosten.
- Niet selectieteams: Indien de TC besluit een geheel team een tweede training aan te bieden,
maar niet als selectieteam aan te merken geldt dat de behandeling gelijk is als hierboven
beschreven bij selectieteams. Indien er geen tweede training wordt aangeboden aan het
gehele team wordt er geen ‘toeslag twee-keer-trainen’ in rekening gebracht en is de
contributieregeling van kracht.
- Individuele leden welke een tweede keer trainen: Indien (nagenoeg) alle leden van een team
een tweede training wordt aangeboden (dan wel met een ander team, dan wel als
selectieteam) worden alle leden als ‘toeslag-leden’ aangemerkt en zal de ‘toeslag twee-keertraining’ in rekening worden gebracht. In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat een aantal
leden met het ene team en een aantal spelers met het andere team meetrainen. Ondanks dat
er dan geen extra kosten worden gemaakt zal, om gelijke behandeling tussen de verschillende
leden na te streven, de ‘toeslag twee-keer-trainen’ in rekening worden gebracht.
In de volgende gevallen is de ‘toeslag twee-keer-trainen’ niet van toepassing:
- Individuele leden welke een tweede keer trainen: Indien individuele leden een tweede keer
mee trainen met een reeds bestaande training wordt er geen toeslag in rekening gebracht.
Immers, er worden niet specifiek voor deze leden extra kosten gemaakt daar de genoten
tweede training ook zou worden georganiseerd zonder het individuele lid.
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