
Contributiereglement 
Were Di Tilburg (Jeu-de-Boules) seizoen 2015 

1) Contributie 
Ieder lid van Were Di Tilburg is contributie verschuldigd. 
Contributie 2015: Eur 65,50 

2) Hoogte van de contributie 
De hoogte van de contributie is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op. De exacte 
contributiebedrag is te vinden op de Were Di website (www.wereditilburg.nl/Jeu de Boules), onder 
Vereniging-Menu-Nieuws. 

3) Inschrijfgeld 
Op het moment van toelating is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Dit zal op de eerste 
contributienota worden berekend. 
Inschrijfgeld: Eur 15,00 

4) Lid worden in de loop van het seizoen 
Wordt men later in het seizoen lid, dan is de volgende kortingsstaffel van toepassing: 
• aangemeld tussen 1 juli en 31 december 50% 

5) Mutaties tijdens het seizoen 
Als een lid gedurende het seizoen de lidmaatschap status wijzigt of stopt wordt er geen restitutie verleent. 

6) Langdurige uitval tijdens het seizoen 
Indien een lid ten gevolge van lange tijd niet kan spelen, dan kan een verzoek ingediend worden bij de 
penningmeester voor een gedeeltelijke restitutie van contributie. Het lid moet hiertoe zelf het 
initiatief nemen zodra er sprake is van langdurige uitval tijdens het seizoen. Het bestuur 
beslist of de reden gerechtvaardigd is. 

7) Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap 
Gedurende het seizoen opzeggen van het lidmaatschap zal niet leiden tot 
contributierestitutie. Een uitzondering wordt gemaakt voor leden die zodanig zijn 
geblesseerd, dat verder spelen niet mogelijk is. Desgevraagd zal een doktersverklaring 
overhandigd moeten worden. 

8) Afmelden 
Leden die willen opzeggen voor het nieuwe seizoen, dienen dat bij voorkeur via email te 
doen (dejongmulders@home.nl, voor 31 december 2015. Of anders via onderstaand 
postadres. Afmeldingen, die op een andere wijze binnenkomen. De opzegging zal worden bevestigd. 

10) Betalen van de contributie 
De contributie wordt voor 1 maart 2015 dient te worden betaald. 
Voor nieuwe leden is het afgeven van een machtiging voor automatische incasso verplicht. 
Bij leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie in 1 termijn worden 
geïncasseerd. 
Bij niet tijdige betaling van de contributie zal de vordering na 1 herinnering uit handen 
gegeven worden, en zal er een boete van €25,- in rekening gebracht worden. De kosten die 
de vereniging voor het uit handen geven van de vordering moet maken zullen volledig op het 
niet (tijdig) betalende lid verhaald worden. 

11) Betalingsregeling 
Mochten er omstandigheden zijn waardoor een betalingsregeling is gewenst, dan kan 
hierover contact opgenomen worden met de penningmeester. Dit dient wel te gebeuren 
voordat de betalingstermijn van de contributie is verstreken. De penningmeester beslist of en 
welke betalingsregeling wordt toegepast. 
 
Albert de Jong – Penningmeester Jeu de Boules 
Postbus 556 – 5000 AN – Tilburg 
dejongmulders@home.nl 


