HOE ZEG IK MIJN
LIDMAATSCHAP OP?
Hoewel wij het natuurlijk erg jammer vinden als je besluit om bij Hou Stand te
stoppen met volleyballen, willen wij je toch wijzen op de procedures omtrent het
juist afmelden van je lidmaatschap.
Volgens de statuten en het huisreglement kun je alleen per einde van een seizoen,
en dat is vóór 1 juni, je lidmaatschap schriftelijk (of per e-mail) bij het
secretariaat opzeggen. Dat wil dus zeggen dat je, indien je dit niet hebt gedaan, je
lidmaatschap automatisch met één seizoen wordt verlengd.
Het bestuur is zich er echter van bewust dat er in de meeste gevallen goede redenen
zijn waarom leden niet tijdig hebben opgezegd; het bestuur acht het daarom dan
ook niet redelijk de volledige contributie te eisen. Om toch de kosten die gemaakt
worden gedurende de zomerstop, te kunnen dekken, heeft het bestuur de volgende
constructie vastgesteld:
1. Opzeggen tussen 1 juni en 31 augustus kost je € 15. Weliswaar is tot 15
september opzegging als lid van de NeVoBo zonder financiële gevolgen
mogelijk, maar de vereniging loopt tóch een risico! Per 1 juni moeten wij
namelijk al opgeven met hoeveel teams wij denken de nieuwe competitie in
te gaan. De teamgelden (tussen € 50 en € 310 per team) zijn we dan dus al
kwijt en die worden bij terugtrekking van teams niet meer gerestitueerd.
Daarnaast wordt de vereniging bij terugtrekking van een team beboet!
2. Opzeggen op of na 1 september kost je € 40,- (€ 25 voor jeugdleden),
onder voorwaarde dat er geen gebruik is gemaakt van onze faciliteiten
(training en wedstrijden) in het nieuwe seizoen. De verhoging is om de
kosten te bestrijden van de afdracht naar de NeVoBo voor jouw
bondslidmaatschap. De vereniging is die ook bij opzegging na 1 september
verschuldigd en krijgt daar niets van terug.
Dus wanneer je bang bent het niet eens te zijn met de trainings- of teamindeling, is
het niet noodzakelijk je lidmaatschap per 31 mei op te zeggen. Voor een bedrag van
€ 15 kun je dat uitstellen tot 1 september, en voor € 40 tot aan de start van de
competitie. Je mag dan echter in het nieuwe seizoen géén gebruik hebben
gemaakt van de trainingen en wedstrijden, anders moet je in ieder geval de
gehele contributie van het lopende jaar voldoen!
Zeg je wél je lidmaatschap bij Hou Stand vóór 31 mei op en kom je alsnog op je
besluit terug, dn ben je uiteraard weer welkom, maar dan heb je GEEN RECHT op
een plaats in je oude team of klasse.
Het bestuur
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