
HBC Voetbal - seizoen 2017/2018

Aanvulling op de contributiebrief / reglementen ledenadministratie.

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden
Alle nieuwe leden, of opnieuw ingeschreven leden betalen inschrijvingskosten € 15,00.
Lidmaatschap is pas officiëel als de bevestiging van het lidmaatschap van HBC Voetbal door de ledenadministratie is ontvangen.

Lidmaatschap opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap kunt u online doen. Vul op de site www.svhbc.nl (Clubinformatie >> Ledenadministratie) het webformulier 
"Opzeggen lidmaatschap" in. Opzeggingen dienen vóór 15 juni te zijn doorgegeven. 
Opzeggingen na 15 juni zijn te laat. Te laat opzeggen kost 50% van het contributiebedrag voor het nieuwe seizoen.

CONTRIBUTIE

Tijdig betalen
Contributie dient betaald te zijn voor 1 oktober.
Facturen selectietoeslag dienen binnen 30 dagen betaald te zijn.
Bij nieuwe leden, die later de contributie-facturen ontvangen, geldt dat facturen vanaf 1 september binnen 30 dagen betaald dienen te zijn.

Niet op tijd betalen?
Gezinskorting vervalt bij betaling na 1 oktober.
Contributie nog niet betaald op 1 november, dan kunt u per direct een speel- en trainverbod opgelegd krijgen.
Contributie nog niet betaald op 31 december; dan is er de mogelijkheid tot incasso van contributie door een incassobureau.

Eén betalingsregeling mogelijk:
50% contributiefactuur betalen voor 1 september + 50% contributiefactuur betalen voor 1 december
Contributie nog niet volledig betaald op 1 december, dan kunt u per direct een speel- en trainverbod opgelegd krijgen.
Contributie nog niet volledig betaald op 31 december, dan is er de mogelijkheid tot incasso van contributie door een incassobureau.

DIVERSE

Spelerspas
Is verplicht voor alle spelende leden vanaf de JO12 en hoger. Indien er geen spelerspas aanwezig is mag men niet spelen.
De spelerspas is digitaal en dient voorzien te zijn van een recente foto van de speler.
Een foto kan worden geüpload via de KNVB Wedstrijdzaken app, die alle leden van HBC kunnen downloaden op een tablet of mobiele telefoon.
Meer informatie over de app: https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078665

Gezinskorting
Voor gezinnen met meerdere volledig en tijdig betalende, spelende leden, tevens woonachtig en geregistreerd op hetzelfde adres, 
geldt een korting van € 25 per tweede en daarop volgende spelende leden. (1x € 25 korting bij 2 leden).

Vermindering contributie
Als er sprake is van een zeer ernstige blessure (meer dan 8 maanden van het seizoen) heeft u recht op 70% korting van het contributiebedrag.
Bij mislopen van de helft van het seizoen door studie in het buitenland is er recht op een korting van 40% van het contributiebedrag.

Boetes
Boetes opgelegd door KNVB en/of HBC Voetbal worden door de ledenadministratie per factuur aan u in rekening gebracht. 

Selectiekleding
Selectiespelers hebben de beschikking over diverse kleding waarvoor een overeenkomst wordt aangegaan.
Uiteraard wordt u gehouden aan de bepalingen in de overeenkomst. Wij verlangen ook dat de kleding, indien gevraagd, tijdig wordt ingeleverd.

Blokkade
Bij wanbetalers maken wij gebruik van de mogelijkheid om de overgang naar een eventuele nieuwe vereniging te blokkeren.

Ten slotte
Als niet volledig en tijdig aan de hierboven vermelde voorwaarden en regelingen wordt voldaan, is HBC Voetbal helaas genoodzaakt om de maatregelen 
die van toepassing zijn uit te voeren tot hieraan wel is voldaan. Eventuele extra kosten wegens incassering zijn voor uw rekening.

Bestuur HBC Voetbal


