Financiële bijsluiter
Inleiding
Deze financiële bijsluiter van de BV Millwings beschrijft de meest relevante financiële zaken die voor
elk lid gelden. Als basis voor deze financiële bijsluiter geldt het huishoudelijk reglement.
Lidmaatschap en contributie
De kosten van lidmaatschap bestaat uit 3 componenten (per seizoen), te weten: Millwingscontributie, bondscontributie en kleedgeld. De betreffende bedragen worden jaarlijks vastgesteld en
staan vermeld op de officiële website van de vereniging. De contributies dienen binnen twee weken
na ontvangst van de nota te worden voldaan.
Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap start nadat het ondertekende aanmeldformulier ontvangen is door de secretaris.
De eerste dag van de maand die bij ondertekening vermeld staat op het aanmeldformulier geldt als
startdatum voor het lidmaatschap. In alle gevallen is de volledige bondscontributie verschuldigd.
Indien aan een of meerdere wedstrijden deel wordt genomen is tevens het volledige kleedgeld
verschuldigd.
Tijdens lidmaatschap
Alle leden die per 1 juni lid zijn ontvangen voor aanvang van het nieuwe seizoen een contributienota
waarop de Millwings-contributie, de bondscontributie en – indien deelgenomen wordt aan
wedstrijden – het kleedgeld staan vermeld.
Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt als de opzegging ontvangen is door de secretaris. Om misverstanden te
voorkomen is het belangrijk dat opzeggen, schriftelijk of via e-mail, van het lidmaatschap dus voor 1
mei is gedaan bij de secretaris (info@millwings.nl) en de penningmeester
(penningmeester@millwings.nl).
Schuldvrij
Als een lid vertrekt terwijl er nog een betalingsachterstand is, dan wordt geen schuldvrijverklaring
afgegeven en wordt het lid gemeld als ‘niet schuldvrij’ in de landelijke registers van de NBB. Mocht
een lid achteraf een schuldvrij verklaring nodig zijn, in het geval hij/zij bij een andere vereniging wil
gaan spelen, dan wordt de betalingsachterstand verhoogd met € 25,00 aan administratiekosten. Als
er geen betalingsachterstand is dan is de schuldvrij verklaring gratis.
Betalingsherinnering
Als binnen 14 dagen na de uitgifte van de nota geen betaling is ontvangen dan worden er een
herinneringsnota gestuurd. De administratiekosten hiervan zijn € 10,00 (1e) , € 25,00 (2e) en € 50,00
(3e). Zie ook artikel 53 van het Huishoudelijk Reglement.
Boetes
Voor opgelegde boetes wordt een nota gestuurd welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.
De boetebedragen staan vermeld op de website. Als een lid iemand ongepland vervangt tijdens
tafelfuncties komt het boetebedrag hem/haar toe. Deze wordt verrekend met de contributienota.
Deze financiële bijsluiter, het Huishoudelijk Reglement, de statuten en andere relevante
documenten zijn te vinden op de officiële website van BV Millwings: www.millwings.nl.
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