CONTRIBUTIEREGLEMENT ASVD-KORFBAL
Lidmaatschap van ASVD-Korfbal loopt altijd een heel jaar van 1 augustus tot 31 juli van het jaar erop.
Tussentijds lid worden is mogelijk.
Lid worden geschied door het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier en 2 pasfoto’s (tenzij
anders bepaald) bij de ledenadministratie.
(Het inschrijfformulier kan van de website www.asvdkorfbal.nl gedownload worden.)
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
Bij opzeggingen tijdens het korfbaljaar ben je de volledige contributie verschuldigd tot en met 31 juli.
Opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie te geschieden voor 15 juni.
Dit zodat alle opzeggingen voor 30 juni verwerkt kunnen worden.
Hiermee worden contributieverplichtingen aan het KNKV voorkomen.
Tijdens het korfbaljaar overschrijving naar een lagere categorie (de categorie overig lid) kan alleen bij:
1. verhuizing naar een andere gemeente.
2. een langdurige blessure (langer dan 4 maanden).
Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk, het bestuur beslist hier over.
Het lid kan hiervoor een mail sturen naar de ledenadministratie van de vereniging;
ledenadministratie@asvdkorfbal.nl
In alle andere gevallen is de normale contributie het hele jaar verschuldigd.
Bij tussentijds overzetten naar overig lid (indien toegestaan) krijgt het betreffend lid een aanvullende factuur
voor de door ASVD aan het KNKV verschuldigde bondscontributie. Dit is afhankelijk van de oude categorie
en het moment van opzeggen. De financiële administrateur verzorgt deze aanvullende nota’s. Hij overlegt dit
met de ledenadministrateur en degene die de contributie incasso’s opmaakt.
Het KNKV berekent aan de vereniging de bondscontributie van de “hoogste” klasse waar het lid dat
korfbaljaar in heeft gezeten. De KNKV contributie-inning wordt per kwartaal bepaald.
Leden dienen alle wijzigingen zo snel mogelijk zelf, schriftelijk of per e-mail, door te geven aan de
ledenadministratie, ledenadministratie@asvdkorfbal.nl.
Overschrijven naar een “hogere” categorie (dus van niet-spelend naar spelend lid) kan wel tijdens het jaar.
Ook verhuizingen, ander telefoonnummer of ander e-mailadres dienen schriftelijk doorgegeven te worden.
Voor wijziging van het bankrekeningnummer dient een nieuwe schriftelijke machtiging afgegeven te worden.
Daarvoor een ondertekend en (deels) ingevuld inschrijfformulier sturen naar de ledenadministratie.
(Het inschrijfformulier kan van de website www.asvdkorfbal.nl gedownload worden.
Er komt een extra contributie categorie voor leden die alleen in de zaalcompetitie spelen.
Ook zij dienen de categorie wijziging (in november en in maart) zelf door te geven aan de ledenadministratie.
(Voor deze leden is ASVD vanaf het moment van de omzetting naar spelend lid de bondscontributie voor
spelende leden verschuldigd, en zaalhuur is voor de vereniging ook duurder dan de veldhuur)
KNKV leden kunnen slechts bij 1 korfbalvereniging spelend lid zijn.
Alle leden van ASVD-Korfbal zijn ook KNKV lid.

