Scoutinggroep St. Willibrord Kerkrade

CONTRIBUTIEBESLUIT 2019

A:
Alle leden moeten aan hun financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging voldoen.
Dit bij voorkeur door middel van een automatisch incasso die om de maand wordt uitgevoerd.
B:
De hoogte van de contributie bedraagt met ingang van 01-05-2017:
€ 9,50
€ 9,50

per maand per maand -

€ 6,00

per maand -

€ 4,00

per maand -

€ 0,00

per maand -

Jeugdleden tot de leeftijd van 21 jaar.
Leden vanaf 21 jaar die lid zijn van een interessegroep die vaker dan
2 keer per maand samenkomen
Leden vanaf 21 jaar die lid zijn van een interessegroep die 2 keer of
minder per maand samenkomen
Leden vanaf 21 jaar die geen lid zijn van een interessegroep en
geen vrijwilligersfunctie bekleden
Leidinggevenden en bestuursleden die geen lid zijn van een
interessegroep of speltak

Korting
Leden vanaf 21 jaar die een vrijwilligersfunctie, geaccordeerd door het bestuur, binnen de vereniging
bekleden kunnen aanspraak maken op een korting van maximaal € 3,50 per maand.
De maandelijks verschuldigde contributie dient vooraf te worden betaald middels:
1. een 2-maandelijks automatisch incasso (machtiging wordt afgegeven via het inschrijfformulier).
2. een eigen 2-maandelijkse (automatische) overschrijving op:
NL57RABO0100996884 t.n.v. Scoutinggroep St. Willibrord Kerkrade.
D:
Indien er een contributieachterstand van twee maanden wordt geconstateerd, zal er een herinnering
worden verstuurd naar het desbetreffende lid.
Indien er een achterstand van drie maanden wordt geconstateerd, zal er een aanmaning naar het
desbetreffende lid resp. diens ouders verzonden worden. De achterstallige contributie zal dan verhoogd
worden met € 5,00 administratiekosten.
E:
Een maand na aanmaning zal het lid geschorst worden, tenzij de penningmeester de volledige betaling
heeft ontvangen.
F:
Indien een maand na ingang van de schorsing geen bericht is ontvangen, beslist het bestuur, conform
artikel 5 van de statuten, over de verdere maatregelen die genomen moeten worden.
G:
Een wijziging van lid status, resp. wijziging van de hoogte van de contributie moet bij het bestuur van
de vereniging schriftelijk worden aangevraagd resp. vastgelegd.
E:
Het contributiebesluit wordt jaarlijks herzien.
Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.
Dit reglement is bevestigt op de algemene jaarvergadering van Scoutinggroep St. Willibrord te Kerkrade:
d.d. 16 maart 2018
Actief van 1-april 2019
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