Basketballvereniging Harlemlakers
Voorwaarden:
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Over deze periode ben je de (jaar)contributie verschuldigd.
De actieve sportbeoefeningperiode loopt van medio augustus tot medio mei.
2. De contributie, voor bestaande leden, wordt in september bepaald en gefactureerd.
Bij inschrijving als nieuw lid wordt €200,- gefactureerd. Na betaling van deze eerste factuur wordt het nieuwe lid
ingeschreven als lid van Harlemlakers bij en de bond en pas daarna kan er aan de eventuele competitie worden
deelgenomen. Restant wordt in september gefactureerd.
3. Bij niet tijdige betaling van de contributie kan een boete opgelegd worden van 10% van het uitstaande bedrag en
tevens kan een spelverbod worden opgelegd. Bij wanbetaling kan een incassobureau worden ingeschakeld. Alle
extra kosten veroorzaakt door niet tijdig betalen van de contributie zullen worden verhaald op het betreffende lid.
4. Het lidmaatschap kan uitsluitend vóór 1 april van het lopende verenigingsjaar schriftelijk worden opgezegd via
een mail naar ledenadministratie@harlemlakers.nl of communicatie@harlemlakers.nl.
5. Bij te late of tussentijdse opzegging is de volledige contributie voor het komende respectievelijk lopende
verenigingsjaar en de actieve sportbeoefeningperiode verschuldigd. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch
verlengd tot wederopzegging.
6. Voor nieuwe leden is een inschrijvingsgeld verschuldigd van € 5,-. Nieuwe leden dienen te wachten met betalen
tot na de ontvangst van het betalingsverzoek.
7. Naast de contributie zijn leden ook verplicht verenigingstaken uit te voeren, zoals fluiten, tafelen,
zaaldienst etc. (zie Huishoudelijk Reglement). Ook ouders zal verzocht worden verenigingstaken op zich
te nemen zoals: tafelen, shirts wassen, rijden naar uitwedstrijden etc.
8. Leden (ouders van leden) en recreanten verplichten zich kennis te nemen van de Gedragscode, het
Huishoudelijk Reglement en de Statuten alsmede de huisregels en aan alle daarin vermelde bepalingen te
voldoen zoals te vinden op de website www.harlemlakers.nl.

Kosten lidmaatschap:
De contributie voor Basketballvereniging Harlemlakers is opgebouwd uit:
Contributie Harlemlakers, bondscontributie, bondstoeslagen (landelijk / rayon / district), uren training.
1e teams betalen meer omdat zij meer uren trainen. Landelijke- of Rayontoeslag is bestemd voor de extra kosten
zoals inschrijfgeld, scheidsrechters, trainers, vervoer en extra zaalhuur voor deze teams. Omdat de inschrijving per
jaar kan verschillen gaat deze d.m.v. een bijdrage en niet in de vaste contributie.

De contributie wordt in september, door middel van een Ideal link naar de leden gestuurd. Na
ontvangst van deze mail en sms dient de contributie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind
september, te worden voldaan.
Indien nodig kan met de penningmeester een betalingsregeling worden getroffen.

Recreanten betalen voor een heel seizoen de prijs voor een half seizoen bij hun
leeftijd/team. Ook als ze halverwege het jaar lid worden! (alleen indien er (trainings)ruimte
is voor recreanten). Algemene gedragscode Harlemlakers







Respecteer de regels van het Basketball
Respecteer de mede- en tegenstander binnen het Basketball.
Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en/of verbaal) geweld bij het Basketball.
Samen staan we voor een faire sport.
Realiseer je dat alle begeleiders en deelnemers vrijwilligers zijn!

