CONTRIBUTIEREGLEMENT
Turn/acro/ freerunning lessen kosten geld.
Deze kosten bestaan voornamelijk uit
trainerssalarissen, zaalhuur en lidmaatschap van de KNGU (Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie). Binnen de vereniging worden deze kosten
zo eerlijk mogelijk verdeeld over de leden en wordt geen winst gemaakt.
Hieronder vindt u het contributiereglement, zodat u duidelijk kunt lezen
hoe we dit bij onze club geregeld hebben.
Versie maart 2019
1 Introductie
De huidige contributie regeling is tot stand gekomen na een uitgebreide evaluatie van de oude regeling en
regelingen bij andere clubs, en is geldig vanaf 1 mei 2019.
2 Doelstelling
Doelstellingen van dit contributiereglement: Verlichting en verbetering administratie. Betere spreiding van
contributie over het jaar. Helderheid naar de leden.
3 Contributiereglement
3.1
Algemeen
In dit reglement zijn alle regelingen opgenomen die zouden kunnen voorkomen. Dit kan het
onoverzichtelijk maken. Het is goed om te weten dat de normale contributie bestaat uit
2 elementen: De clubcontributie
De bondscontributie
Alleen als uw kind deelneemt aan wedstrijden, dan zijn er bijkomende kosten.
3.2

Regeling
De contributie wordt geïnd in 12 maandelijkse termijnen. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor
afloop van een termijn.

3.3 Instroom
3.3.1 Proeflessen
De 1e 2 gym/recreatielessen zijn gratis. Tijdens deze lessen wordt bepaald op welk niveau het kind
het beste tot zijn of haar recht komt. Informatie om deel te nemen aan deze lessen vind u op onze
website. De proeflessen zijn gratis en maken nog geen deel uit van het lidmaatschap.
3.3.2

Lid worden
Na afloop van de proeflessen kunt u het inschrijfformulier downloaden via de website. U wordt
dan verzocht om adres en betalingsgegevens in te vullen. Het inschrijfformulier moet worden
ingeleverd bij de leiding. De gegevens worden daarna overgenomen in de ledenadministratie en u
bent vanaf dat moment contributie verschuldigd.
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3.4 Wijzigingen
Wijzigingen van het aantal lesuren en/of lesdagen kunnen in principe alleen per termijn
plaatsvinden en worden door de trainer doorgegeven.
Adres, telefoon of email wijzigingen dienen door het lid te worden doorgegeven aan de
ledenadministratie. Dit kan door een mail te sturen naar administratie@wsbf.nl
3.5 Uitval van lessen
Er wordt geen restitutie verleend voor lessen die uitvallen door de door de overheid
vastgestelde feestdagen.
Tijdens schoolvakanties wordt geen lesgegeven. De lesdagen die daardoor uitvallen worden
weergegeven op de jaarkalender die is te vinden op de website. Er wordt geen restitutie verleend
voor lessen die tijdens de schoolvakanties uitvallen, dit is reeds verrekend in de contributie.
Als door ziekte van de train(st)er of andere onvoorziene omstandigheden sprake is van lesuitval,
dan zal WSBF trachten een vervangende les te organiseren. Desondanks kan er geen restitutie
plaatsvinden als dit niet lukt, noch kunnen hier andere rechten aan ontleend worden.
Indien lessen per seizoen uitvallen anders dan door overmacht en/of op feestdagen
en schoolvakanties als hierboven genoemd, dan vindt er geen restitutie plaats van contributie.
3.6 Bijzondere verplichtingen
3.6.1 Inschrijfgeld
Ieder nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld van € 10 verschuldigd bij aanvang van het lidmaatschap.
3.6.2

Bondscontributie
WSBF brengt de bondscontributie 1 op 1 bij u in rekening. Deze bedragen worden jaarlijks
vastgesteld op de Bondsvergadering van de KNGU. Voor het kalenderjaar 2020 bedraagt de
bondscontributie respectievelijk bondscontributie vastgesteld op € 22,60 (tot 16 jaar) en € 27,80
(vanaf 16 jaar).
De bondscontributie wordt in 4 termijnen per jaar geïncasseerd, te weten:
in januari, in april, in juli en in oktober.

3.6.3

Wedstrijden
Wedstrijdpaspoort
Om deel te kunnen nemen aan door de KNGU georganiseerde wedstrijden, dient men te
beschikken over een KNGU-wedstrijdpaspoort. De kosten daarvoor worden 1 op 1 aan u
doorbelast. Voor wedstrijden binnen de stichting is vaak geen wedstrijdpaspoort nodig.
Inschrijfgeld
Indien leden deelnemen aan wedstrijden, dan dient men de inschrijfgelden te betalen. De onder
KNGU-vlag gehouden wedstrijden dienen opgegeven te worden. Ook bij een blessure of afmelding
van dient dit bedrag betaald te worden. Wedstrijden in de regio of intern worden alleen betaald bij
deelname.
Wedstrijdkleding
Leden die deelnemen aan wedstrijden dienen de WSBF trainingspakken aan te schaffen. Informatie
vind u op onze website.

3.7 Incassoreglement
3.7.1 Incasso
Rond de 25ste van de maand wordt geïncasseerd.
3.7.2

1e Herinnering (14 dagen)
Indien de automatische incasso niet gelukt is of is teruggetrokken, dan dient het lid het bedrag
alsnog zelf handmatig binnen de betalingstermijn over te maken.
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Voldoet men niet binnen de betaaltermijn van 14 dagen dan wordt een 1e herinneringsmail
gestuurd. Als een herinnering moet worden gestuurd, dan wordt een bedrag van € 2,50 in rekening
gebracht.
3.7.3

Aanmaning (30 dagen)
Voldoet men niet binnen een termijn van 30 dagen dan krijgt het lid een aanmaning per post. In
deze aanmaning staat tevens de waarschuwing dat het dossier wordt overgedragen aan het
incassobureau bij ingebrekestelling.
Een aanmaning brengt € 15,00 aan administratiekosten met zich mee. De ledenadministratie is
gemachtigd deze kosten in rekening te brengen. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

3.7.4 Overdracht incassobureau (45 dagen)
Na 45 dagen wordt het dossier uit handen gegeven aan het incassobureau. Dit brengt extra
incassokosten voor u mee. De communicatie verloopt dan alleen nog met het incassobureau.
3.8 Lidmaatschap KNGU
Ieder lid dat is ingeschreven bij WSBF is automatisch ingeschreven bij de turnbond, de KNGU.
Daarvoor wordt bondscontributie in rekening gebracht.
Een lid van de KNGU is automatisch verzekerd voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.
Voor de bepalingen en polisvoorwaarden verwijzen wij naar de site van de KNGU.
3.9 Leskorting
3.9.1 Familiekorting
Vanaf het 3e gezinslid wordt er een korting van € 2,00, vanaf het 3e gezinslid per betalingstermijn
gegeven.
3.10 Subsidieregelingen
3.10.1 Stichting Leergeld
Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld. Zij geven steun aan
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen
tot 120% van het bijstandsniveau. De organisatie werkt nauw samen met het Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds en de gemeenten. De stichting biedt kinderen de kans om mee te kunnen doen
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door de samenwerking met Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds wordt een oplossing gezocht die aansluit op de behoeften van het kind.
U kunt als ouder(s) zelf de aanvraag doen via www.kindpakket.nl
3.10.2 Jeugdsportfonds Fryslân
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar
niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt
Jeugdsportfonds de contributie en in soms ook de sportattributen. U dient zelf de aanvraag te
doen. Jeugdsportfonds Fryslân maakt het toegezegde bedrag over naar WSBF.
Zie voor de voorwaarden: https://jeugdfondssportencultuur.nl
3.11 Clubcontributiepauze
In bijzondere gevallen is het mogelijk een clubcontributiepauze in te lassen. Tijdens een
clubcontributiepauze loopt de bondscontributie normaal door. Een contributiepauze dient altijd
vooraf aangevraagd te worden;
is alleen mogelijk met een medische verklaring; loopt altijd per hele maand;
wordt altijd beoordeeld door het bestuur. Op de beslissing van het bestuur kan geen
beroep gedaan worden.
3.12 Opzeggen
De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor afloop van de termijn.
Opzeggen kan nadrukkelijk niet telefonisch of via de leiding.
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Opzeggen kan alleen door een mail te sturen naar administratie@wsbf.nl
U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen, dan hebben
wij uw opzegging niet correct ontvangen.
Indien niet is opgezegd binnen de opzegtermijn, dan is men de contributie van de volgende termijn
verschuldigd. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het
bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken.
3.13 Schorsing
Indien een lid na overdracht van de rekening naar het incassobureau niet aan de overeengekomen
betalingsregeling voldoet, dan wordt het lid bij het bestuur voorgedragen voor schorsing van
lesdeelname.
Blijft bovenstaande situatie langer dan een half jaar bestaan, dan wordt het lid voorgedragen voor
schorsing van het lidmaatschap.
In alle gevallen waar het een schorsing betreft, van lesdeelname, wedstrijddeelname en/of
lidmaatschap blijft de betalingsverplichting bestaan.
3.14 Vaststelling
De clubcontributie wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgesteld voor het nieuwe seizoen.
Normaliter volgt de contributie de prijsindexatiecijfers voor gezinshuishoudens van het CBS.
Het bestuur is gerechtigd de contributie ten gevolge van buitengewone omstandigheden te verhogen.
Contributieverhogingen buiten de normale voorgenoemde vastgestelde contributie worden altijd minimaal
1 termijn van tevoren gepubliceerd en gecommuniceerd.

Dit contributiereglement is vastgesteld tijdens de ledenvergadering d.d. 2 april 2019
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