Contributiereglement Tafeltennisvereniging Kracht en Vriendschap (hierna
TTV KenV) behorende bij het Huishoudelijk Reglement van maart 2012
Vastgesteld op de Algemene LedenVergadering d.d. 14 mei 2019

Artikel 1: Vaststelling bedrag van de contributie
Volgens de statuten van TTV KenV zijn de leden jaarlijks gehouden contributie te betalen waarvan
het bedrag door de Algemene LedenVergadering (ALV) van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
Het bestuur is gerechtigd de contributie jaarlijks te verhogen met de Consumentenprijsindex voor
huishoudens (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek . De jaarlijks maximale verhoging is 5%,
dit af te ronden naar boven / onder op € 1,00 zonder dat deze verhoging tijdens de AV in stemming
gebracht hoeft te worden.
Jeugdleden van één gezin krijgen vanaf het 2e lid van het gezin 20% reductie op de contributie.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Artikel 2: Vormen van lidmaatschap
TTV KenV kent verschillende vormen van lidmaatschap:
‐ Jaarlidmaatschap. De jaarleden worden onderverdeeld in basis(jeugd/senioren)leden en
competitie(jeugd/senioren)leden die verschillende contributiebedragen betalen.
‐ Daglidmaatschap (NTTB) / strippenkaart / passantentarief (in ontwikkeling).
‐ Combi‐lidmaatschap (in ontwikkeling). In samenwerking met andere verenigingen kunnen
combinaties van lidmaatschap worden aangeboden.
Artikel 3: Inschrijven
Nieuwe leden dienen zich aan te melden via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier op de
website van TTV KenV of het papieren aanmeldingsformulier welke te vinden is in het clubgebouw.
Het formulier dient ondertekend ingeleverd te worden (via mail of postvak) bij de secretaris.
Artikel 4: Lidmaatschap tijdens loop van het jaar
Het jaarlidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij inschrijving in de loop van het
jaar wordt de contributie naar rato berekend.
Artikel 5: Proefperiode
Voor aspirant‐leden is de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogenaamde proefperiode door
viermaal tafeltennis te spelen zonder vorm van lidmaatschap. Tijdens deze periode is er géén
contributie verschuldigd.
Artikel 6: Contributie betaling
Elk lid heeft de keuze zijn contributie aan de vereniging te voldoen d.m.v. een machtiging tot
automatische incasso (voorkeur) of d.m.v. een overschrijving. De machtiging dient tezamen met het
aanmeldingsformulier te worden afgegeven en maakt daar deel van uit.

De incasso zal in het begin van het jaar worden geïnd. Contributiebetaling door middel van een
overschrijving moet 30 dagen na ontvangst van de factuur zijn voldaan.
Leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven kunnen gebruik maken van
een gespreide betalingsregeling tot maximaal 2x per jaar, dit vooraf met de penningmeester
overeengekomen.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de NAW‐gegevens of
verandering van het rekeningnummer aan de secretaris.
Artikel 7: Contributiebedragen
De contributiebedragen zullen jaarlijks door het bestuur worden gecommuniceerd aan de leden per
e‐mail via de nieuwsbrief dan wel per brief aan de leden waarvan het e‐mailadres bij de vereniging
niet bekend is. Ook zullen de bedragen op de website www.krachtenvriendschap.nl en in het
clubgebouw worden gepubliceerd.
Artikel 8: Aanbod voor leden
Seniorleden kunnen onbeperkt deelnemen aan recreatief spelen zowel in de ochtend als in de avond
en aan de training. De vereniging bepaalt de openingstijden en de tijdstippen van de training.
Jeugdleden kunnen onbeperkt deelnemen aan recreatief spelen op de voor deze doelgroep
aangewezen tijden en aan de training voor de jeugd.
Zowel seniorleden als jeugdleden kunnen deelnemen aan de competitie van de NTTB, hiervoor wordt
door de NTTB kosten in rekening gebracht.
Indien er aan een (extern) toernooi of aan een andere activiteit kosten zijn verbonden, dan zijn die
voor eigen rekening.
Artikel 9: Te late betaling en bij niet betalen
In geval van te late betaling zal het lid een herinnering ontvangen en (bij het niet voldoen) vervolgens
een aanmaning welke moet worden voldaan binnen 2 weken. Bij het nog steeds niet voldoen van de
contributieverplichting zal het lid worden geschorst waarna aan het einde van het jaar een royement
kan volgen, tenzij tijdig met de penningmeester een betalingsregeling is overeengekomen.
Artikel 10: Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of via een email naar de secretaris worden beëindigd. Er
zijn twee momenten per jaar waarop het jaarlidmaatschap kan worden beëindigd: per 1 juli en per 1
januari met 1 maand opzegtermijn (dus opzeggen voor 1 juni en 1 december).
Bij beëindiging van het jaarlidmaatschap per 1 juli, wordt de contributie voor het resterende deel van
dat jaar gerestitueerd onder aftrek van door de vereniging gemaakte kosten.
Artikel 11: Bijzondere omstandigheden
Bij bijzondere omstandigheden is het bestuur van TTV KenV bevoegd om af te wijken van het
contributiereglement.
Artikel 12: Wijziging van contributiereglement
Wijzigingen van het contributiereglement dienen te worden goedgekeurd door de Algemene
Ledenvergadering.

