Almere; juni 2022
Ledensecretariaat
email: Ledensecretariaat@hvhavas.nl
Betreft: contributies 2022-2023

L.S.,
De meest recente aanpassing van de verenigingscontributie is in de Algemene
Ledenvergadering 6 mei 2019 vastgesteld. Sindsdien is de contributie onveranderd
gebleven Onderstaand een overzicht van deze contributies.
De contributie is een optelling van verschillende factoren.
1.
2.
3.
4.

Algemene kosten
Zaal/veld huur
Eigen bijdrage aan het NHV/scheidsrechters kosten/teambijdrage
Trainers bijdrage (heeft alleen betrekking op selectiespelers, senioren)

Contributie 2022-2023
Geboortejaar (peildatum 31-12-2022)
Senioren selectie
Senioren overig
A-jeugd
B-jeugd
C-jeugd
D-jeugd
E-jeugd
F-jeugd
Kabouters
G-team
Niet spelend lid

2002 en eerder
2002 en eerder
2003 – 2005
2006 – 2007
2008 – 2009
2010 – 2011
2012 – 2013
2014 – 2015
2016

per jaar € 389,40 (per maand € 32,45)
per jaar € 330,00 (per maand € 27,50)
per jaar € 297,00 (per maand € 24,75)
per jaar € 297,00 (per maand € 24,75)
per jaar € 280,80 (per maand € 23,40)
per jaar € 280,80 (per maand € 23,40)
per jaar € 165,00 (per maand € 13,75)
per jaar € 165,00 (per maand € 13,75)
per jaar € 84,00 (per maand € 7,00)
per jaar € 144,00 (per maand € 12,00)
per jaar € 120,00 (per maand € 10,00)

De vrijwilligersbijdrage is vastgesteld op € 50.- per lid van de vereniging met een
maximum van € 100.- per gezin. Senior leden betalen altijd de vrijwilligers bijdrage.
Vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door vrijwilligerswerk te doen.

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie van hun vrijwilligerswerk, dat kan
door een e-mail te sturen aan penningmeester@hvhavas.nl onder vermelding van naam
lid, werkzaamheden en rekeningnummer voor teruggaaf.
Voor leden die aan de vereisten voor teruggave (voldoende aantal uren vrijwilligerswerk) hebben voldaan, vindt de teruggaaf plaats in de maanden augustus-september.
De vrijwilligersbijdrage zal in de eerste maand van het seizoen (juli) via een incasso
eenmalig geïnd worden.
Voor niet spelende leden met bondslidmaatschap geldt het persoonsgebonden tarief
gesteld door het NHV. Voor donateurs is in het verleden een bedrag gesteld van € 50,Het is aan de donateur zelf welk bedrag hij/zij wil doneren.
De contributie wordt bij voorkeur via incasso geïnd in 12 termijnen, de eerste termijn
wordt rond 1 juli afgeschreven. Betalen in termijnen is alleen mogelijk als er een
incassomachtiging is afgegeven. Als er een incassomachtiging is afgegeven dan
wordt het eerste termijnbedrag rond 1 juli a.s. geïncasseerd. De volgende termijnen
vervallen telkens een maand later.
Leden die geen gebruik willen maken van de mogelijkheid tot het betalen in termijnen
moeten de contributie per 1 augustus 2022 overmaken op rekening NL08 RABO 0342
3245 51 t.n.v. Handbalvereniging Havas te Almere. Het contributie bedrag staat in
het bovenstaand overzicht.
Hebt u nog geen incassomachtiging afgegeven? Het machtigingsformulier staat op
onze site Machtigingsformulier-incasso-072020.pdf (hvhavas.nl). Hebt u problemen met
het downloaden van het incassoformulier, neem dan contact op met de penningmeester
via penningmeester@hvhavas.nl of met het ledensecretariaat. Vermeld altijd de naam
van het lid.
Spelers/speelsters die nog contributie moeten betalen over het afgelopen seizoen
zijn niet speelgerechtigd. Pas wanneer alles betaald is zal de bondsregistratie
verlengd worden. Bij het verlopen van de betalingstermijn vervalt de inschrijving
en zal er opnieuw een inschrijving moeten volgen. Hieraan zijn opnieuw
inschrijvingskosten verbonden.
Namens het bestuur
Penningmeester

