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Rotterdam, juni 2016
Beste leden, beste ouders/verzorgers van onze leden,
Hierbij willen wij u graag informeren over het betalings- en incassobeleid van GV Lombardijen m.b.t.
contributie en inschrijfgeld voor wedstrijden.
Per 1 juli 2016 zijn de volgende regels van kracht:
Contributie:
-

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd en bestaat uit 12 termijnen per jaar. In de
maanden juli en augustus geldt een aangepast contributiebedrag voor leden die 3 uur of
meer per week trainen, te weten € 24,- per maand. Voor leden die 1 uur of 2 uur per week
trainen blijft de contributie in juli en augustus ongewijzigd, namelijk € 14,50 voor 1 uur
turnen en € 24,- voor 2 uur turnen. In de zomervakantie zijn er geen lessen, wij gebruiken
deze contributie om de verplichte contributie aan de landelijke bond (KNGU) af te dragen.

-

De contributie wordt op de 1e van elke maand geïncasseerd voor de komende maand
(incasso op 1 september betreft de contributie van de maand september).

-

Bij langdurige afwezigheid (2 maanden of langer) vanwege ziekte of letsel kan een
aangepaste contributie berekend worden, te weten € 5,- per maand. U dient de afwezigheid
vooraf te melden bij het bestuur zodat een aangepaste incasso ingepland kan worden.
Achteraf kan de contributie niet meer verrekend worden.

Jeugd Sport Fonds:
-

Indien uw dochter recht heeft op Jeugd Sport Fonds (JSF) dient u dit zelf aan te vragen. Ook
de jaarlijkse verlenging dient u zelf aan te vragen. Totdat de bevestiging binnen is bent u
contributie verschuldigd.

Beleid bij mislukte incasso, teruggeboekte incasso of betalingsachterstand:
-

Indien incasso van de contributie mislukt of bij een teruggeboekte incasso ontvangt u van
ons na een week een betalingsherinnering. Een tweede herinnering volgt als de contributie
na twee weken nog niet voldaan is. Bij een betalingsachterstand van 1 maand (of meer)
ontvangt u een derde betalingsherinnering en wordt tevens de toegang tot trainingen en
wedstrijden ontzegd totdat het volledige achterstandsbedrag is betaald.

-

Bij een mislukte incasso of een betalingsherinnering worden administratiekosten in rekening
gebracht, te weten bij een 1e mislukte incasso / betalingsherinnering €1,50, bij een tweede
€5,00 en bij een derde of meer €10,00. De administratiekosten worden ook in rekening
gebracht bij het terugboeken van een incasso.

Beleid bij inschrijvingen voor wedstrijden:
-

Om deel te kunnen nemen aan een wedstrijd dient ieder lid zichzelf in te schrijven voor de
betreffende wedstrijd via onze website. Uitzondering: in sommige gevallen kunt u via de
train(st)er (appje of mondelinge toezegging) aanmelden voor een wedstrijd. Dit geldt voor
wedstrijden waarvoor op korte termijn ingeschreven dient te worden. Indien dit het geval is
krijgt u dit te horen van de train(st)er.

-

Na inschrijving bent u verplicht het inschrijfgeld voor de wedstrijd te betalen. Het
inschrijfgeld wordt voorafgaand aan de wedstrijd automatisch geïncasseerd. Ook wanneer
uw dochter na inschrijven niet mee doet aan de wedstrijd dient u het inschrijfgeld te
betalen. Restitutie is niet mogelijk.

-

Indien uw dochter recht heeft op het Jeugd Sport Fonds (JSF) dient u deelname aan
wedstrijden zelf te betalen. Dit wordt niet vergoed vanuit het JSF. U kunt de betaling
voldoen door het verschuldigde bedrag zelf te storten op onze rekening o.v.v. naam van uw
dochter en datum van de wedstrijd. Het is ook mogelijk om de betaling contant te voldoen
bij de train(st)er tijdens de les. In beide gevallen geldt dat u vóór de uiterste inschrijfdatum
het inschrijfgeld moet betalen, anders kunnen wij uw dochter niet inschrijven voor de
wedstrijd.

Opzeggen:
-

Als u het lidmaatschap wilt opzeggen kunt u dit doorgeven via e-mail op
info@gvlombardijen.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand, geteld vanaf de
eerste van de maand volgend op de maand waarin wordt opgezegd. Bijvoorbeeld: als u op
13 september opzegt, dan gaat de opzegtermijn in op 1 oktober. Het lidmaatschap eindigt
per 31 oktober. In de maand die als opzegtermijn geldt mag uw dochter nog deelnemen aan
de lessen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben met
betrekking tot betalingen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester:
penningmeester@gvlombardijen.nl. Overige vragen kunt u stellen via info@gvlombardijen.nl.
Met vriendelijke groet,
Bestuur GV Lombardijen

