Contributie seizoen 2017-2018
Belangrijk!
Vanaf 2017-2018 gaan er wat zaken veranderen met betrekking tot het innen van de contributie.
CSW is een samenwerking aangegaan met ClubCollect. Zij gaan ons ondersteunen door namens
ons betaalverzoeken en eventuele herinneringen te versturen. Meer informatie is te vinden op onze website.
1. Automatische incasso van de contributie is verplicht voor ALLE CSW leden.
Indien er geen machtiging wordt afgegeven dient er euro 15 extra administratiekosten te worden betaald.
2. Indien CSW de contributie niet voor 1 november 2017 heeft ontvangen, wordt het recht op deelname
aan wedstrijden en trainingen opgeschort. Tevens wordt de spelerskaart geblokkeerd totdat er is betaald.
3. Indien de contributie niet tijdig door CSW wordt ontvangen, dan wordt een extern incassoburo ingeschakeld.
De boete van 25 euro en de extra kosten van het incassobureau zijn voor het lid.
4. Er kan niet in meerdere termijnen worden betaald.
Als dit problemen geeft, kan het bestuur een betalingsregeling toestaan (mail naar Penningmeester@CSWilnis.nl)
5. De vrijwilligersheffing geldt voor IEDER spelend lid.
Vrijstelling kan worden gekregen door vrijwilligerswerk te doen bij CSW
Het formulier "Opgave Vrijwilligerstaak CSW" bevat een opsomming van vrijwilligerstaken.
Wordt hieraan niet voldaan, dan is de vrijwilligersheffing verschuldigd.
Indien het formulier "Opgave Vrijwilligerstaak CSW" niet voor 1 november 2017 wordt ingeleverd,
dan is de vrijwilligersheffing verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
6. Peildatum voor het lidmaatschap is 1 juni !
Opzeggingen dienen voor deze datum schriftelijk door de ledenadministratie te zijn ontvangen.
Doorgeven aan de leider of trainer is niet voldoende.
Te laat opzeggen betekent dus nog een volledig jaar contributie betalen!

Categorie (peildatum leeftijd op 31 december)
tot en met O9
tot en met O11
tot en met O15
tot en met O19
Senioren
Senioren alleen trainen
35+ competitie
Zaalvoetbal
Niet spelende leden
Maximale Gezinscontributie
(excl. senioren en niet spelende leden)
Vrijwilligersheffing ( per spelend lid )
informatie: ikwordcswvrijwilliger@gmail.com

Euro
125,00
145,00
165,00
185,00
250,00
150,00
95,00
170,00
50,00
450,00

30,00

Bijzondere bepalingen
Nieuwe leden: inschrijfgeld

15,00

Boete voor betaling na 1 november

25,00

Op basis van gewichtige redenen kan het bestuur besluiten de verschuldigde
contributie (deels) kwijt te schelden.

