
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTIEREGLEMENT SPORTING S.T. 
 
Artikel 1: 
1. Leden dienen jaarlijks de contributie te betalen die door de Algemene Ledenvergadering is  
    vastgesteld.  
2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van de contributie.  
3. Het bestuur is bevoegd, in bijzondere gevallen, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting  
    tot het betalen van contributie te verlenen.  
4. Het totaalbedrag aan contributie bestaat uit:  

a. Basis lidmaatschap  
b. Speltoeslag of spelafslag  
c. Kledingbijdrage 

    Het bedrag kan vervolgens naar boven afgerond worden op hele Euro’s.  
5. Op het totale contributiebedrag wordt vervolgens de kortingsregeling toegepast die is verdeeld in  
    een aantal categorieën gebaseerd op de inzet (contributie- en kortingsregeling). Na  
    toepassing van de kortingsregeling, kan het totaalbedrag naar boven afgerond worden op hele  
    Euro’s.  
 
 
Artikel 2: 
De betaling van de contributie gebeurt bij voorkeur door middel van automatische incasso.  
 
 
Artikel 3: 
1. Bij aanmelding als lid voor 1 januari, tijdens het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni,  
    is de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd.  
2. Bij aanmelding als lid na 1 januari, tijdens het verenigingsjaar, is 50% van de contributie  
    verschuldigd.  
3.Bij een afmelding na 1 juni, wordt conform het geregelde in artikel 14 van de statuten de contributie    
   voor het komende verenigingsjaar normaal geïncasseerd. 
 
 
Artikel 4:  
1. Bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld door een blessure) die begint voor 1 januari en naar  
    verwachting duurt tot het einde van het activiteitenseizoen, kan op verzoek van het betreffende lid  
    50% van de contributie terug betaald.  
2. Bij langdurige afwezigheid die begint na 1 januari wordt geen contributie terug betaald.  
 
 
Artikel 5:  
1. Sporting S.T. streeft er naar om voor 1 november van het betreffende verenigingsjaar de contributie  
    te innen 
2. Indien een lid, na herinnering, nog niet aan de contributieverplichting heeft voldaan is Sporting S.T.  
    gerechtigd om het betreffende lid uit te sluiten van deelname aan alle activiteiten van Sporting S.T..  
3. Het verbod op deelname aan alle activiteiten van Sporting S.T. wordt opgeheven zodra het  
    betreffende lid aan alle contributieverplichtingen heeft voldaan.  
 
 
Artikel 6:  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Sporting S.T.  
 


