EXTRA ALV
BASKETBALVERENIGING FORWODIANS

Dinsdag 7 april 20.00u

IN DE ALV VAN 8 OKTOBER 2019 IS TER SPRAKE GEKOMEN DAT DE VAN ORIGINE 1X
TRAINENDE RECREANT OP DIT MOMENT ZOVEEL MOGELIJKHEDEN HEEFT, DAT DIT NIET
MEER IN VERHOUDING STAAT TOT DE CONTRIBUTIE. WIJ, ALS BESTUUR, HEBBEN EEN
VOORSTEL OM DIT TE CORRIGEREN. GRAAG GAAN WIJ OP DINSDAG 7 APRIL MET ONZE LEDEN
IN DISCUSSIE, ZODAT WE GEZAMENLIJK TOT EEN OPLOSSING KOMEN.

HOE IS HET NU?

-

Spelend lid betaalt €285, inclusief €15 tenuebijdrage
Recreant (van origine 1x trainen) betaalt €137
Jeugdleden die geen competitie spelen betalen 60% van de contributie in die
leeftijdsklasse

WAT IS HET VOORSTEL VAN HET BESTUUR?

-

-

Recreant binnen de senioren
o Maximaal 1x trainen per week
o Contributie: €137
Wedstrijdspelende recreant binnen de senioren
o 1 of 2x trainen per week
o Tot 3 wedstrijden
o Tot 3 taken (tafelen/fluiten)
o Contributie: €171 (60% van het spelende lid)
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MOGELIJKE VRAGEN:

-

Ik heb mij ingeschreven als recreant en ik train 1x per week. Nu word ik gevraagd om
een wedstrijd mee te doen. Wat gebeurt er nu?
o Zodra je een wedstrijd mee doet, val je in de categorie wedstrijd spelende
recreant. Dat betekent dat er een naheffing over jouw contributie wordt
gerekend van €34,- (het verschil tussen €171,- en €137,-).

-

Maar ik ben gevraagd om een wedstrijd mee te doen, wie betaalt dan die naheffing?
o Je bent hier zelfverantwoordelijk voor.

-

Wat als ik onder een andere naam speel?
o Dat is niet de bedoeling. In de ALV van 8 oktober 2019 hebben wij als vereniging
afgesproken dat we erop toezien dat iedereen netjes onder zijn of haar eigen
naam speelt. Het is aan de teamgenoten en verenigingsleden om hierop toe te
zien, eventueel iemand hierop aan te spreken en met name deze informatie door
te geven aan de TC en/of het bestuur. Je krijgt een naheffing, ongeacht of je op je
eigen naam speelde.

-

Ik heb mij ingeschreven als recreant en ik train soms 2x per week. Ik weet zeker dat ik
geen wedstrijden ga spelen.
o Dan val je nog steeds binnen de categorie van de wedstrijd spelende recreant en
bedraagt de contributie €171,-.

-

Ik heb mij ingeschreven als recreant. Ik ben drie weken op vakantie, kan ik dan voor
en/of na de vakantie 3x vaker trainen?
o Nee, dat is niet de bedoeling. Als recreant heb je het recht om maximaal 1x per
week te trainen. Je kunt geen trainingen ‘opsparen’.

-

Wat gebeurt er dan, als ik als recreant in één week 2x train?
o Zodra je een tweede training in één week mee doet, val je in de categorie
wedstrijd spelende recreant. Dat betekent dat er een naheffing over jouw
contributie wordt gerekend van €34,- (het verschil tussen €171,- en €137,-).

-

Ik heb mij ingeschreven als wedstrijd spelende recreant. Ik heb 3 wedstrijden mee
gedaan in het seizoen. Ik word door het team gevraagd om de laatste wedstrijd van het
seizoen mee te doen. Wat gebeurt er nu?
o Zodra je de vierde wedstrijd mee doet, val je in de categorie spelend lid. Dat
betekent dat er een naheffing over jouw contributie wordt gerekend van €114
(het verschil tussen (€285,- en €171,-). Het maakt niet uit op welk moment dit in
het seizoen gebeurt.
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