VOLLEYBALVERENIGING DOSKO
Voorwaarden/Contributie
Algemene voorwaarden volleybalvereniging Dosko
Lidmaatschap
 Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk op de volgende momenten : halverwege
het seizoen (vóór 1 januari) of vóór 1 juni. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail bij
de ledenadministratie of de penningmeester.
 Indien een lid niet schriftelijk vóór 1 juni van het lopende kalenderjaar heeft opgezegd, is
de helft van de contributie van het volgende seizoen verschuldigd.
 Bij opzegging voor 1 januari wordt de contributie van de eerste seizoenshelft in rekening
gebracht.
 Er vindt geen restitutie van contributie plaats.
 Er worden regelmatig foto’s van de teams op (social) media gepubliceerd. Indien u
bezwaar heeft dat u of uw kind op dergelijke foto’s komt te staan, verzoeken wij u dit
door te geven aan de ledenadministratie.
Vrijwilligers
Dosko kan niet bestaan zonder enthousiaste vrijwilligers. Daarom geldt :
 Ieder lid (ABC-jeugd en senioren) dient een jaarlijks vast te stellen aantal thuistaken
(tellen, fluiten e.d.) te verrichten. Taken worden door de vereniging toegewezen en op
tijd gecommuniceerd.
 Van ouders van CMV- en ABC-jeugdleden wordt verwacht dat zij per toerbeurt rijden
naar de uitwedstrijden.
 Van ouders van CMV- en ABC-jeugdleden wordt verwacht dat zij de kinderen
begeleiden tijdens de wedstrijden (indien nodig).
Contributie
 Zie onderstaande tabel voor de contributiebedragen van het huidige seizoen.
 Voor leden die competitie spelen wordt naast de lidmaatschapscontributie ook de
Nevobo contributie en het Nevobo teamgeld in rekening gebracht.
 Teamleden van teams die twee keer per week trainen betalen een extra bijdrage.
 Voor betaling van contributie dienen de leden een doorlopende machtiging tot
automatische incasso af te geven.
 De contributie wordt per jaar in twee keer geïncasseerd: in maart en september.
 Tegelijk met de lidmaatschapscontributie wordt ook de bijdrage voor de technische
training geïncasseerd, voor die jeugdleden die zich daarvoor opgegeven hebben.
 Leden die niet akkoord gaan met een afschrijving, hebben 8 weken de tijd om hun bank
opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

CMV-jeugd
ABC- jeugd
Senioren
Recreanten
Masters

Contributie 2017/2018 per jaar
inclusief Nevobo bijdrages
€ 142,00
€ 188,00
€ 260,00
€ 180,00 (geen Nevobo-bijdrages)
€ 220,00

Deelname technische training

€ 50,00

Team

Teamleden van teams die 2x per week trainen betalen € 30,00 extra per jaar.
Ledenadministratie:
Mariëlle MacDaniël
Jan Steenlaan 17
2821 VA STOLWIJK
marielledejong@live.nl

Penningmeester:
Arno Boerefijn
Dahliastraat 23
2821 VP STOLWIJK
arnoboerefijn@hotmail.com

