Beleidsnota
LIDGELD

Opgesteld op 2014-02-07
Goedgekeurd door de raad van bestuur op 2014-02-11
Situering:
Omdat we regelmatig geconfronteerd worden met:
○ spelers die een aangepast bedrag van lidgeld vragen;
○ spelers die hun lidgeld niet op tijd betalen;
○ spelers die een deel van hun lidgeld terugvragen;
○ …
vinden we belangrijk om een beleid hiervoor vast te leggen.
De penningmeester staat in voor alle ontvangsten en uitgaven. Zij/Hij ziet dus tevens toe dat alle
lidgelden en waarborgen tijdig geïncasseerd worden.
Zij/Hij rapporteert maandelijks aan de andere bestuursleden of deze lidgelden ontvangen zijn en wat
de eventuele achterstanden zijn.
Beleid:
○ Het lidgeld wordt ieder jaar voor aanvang van het seizoen bepaald door het Bestuur.
○ Het lidgeld dekt een klein gedeelte van de werkelijke kosten van het volleyballen (huur zaal,
betaling trainer, aansluiting V.V.B., verzekering, materiaal, e.d. ...) Er wordt enkel lidgeld gevraagd
aan een spelend lid. Een niet-spelend lid, vrijwilliger, geniet van een vrijstelling.
○ Het volledig lidgeld dient betaald te zijn ten laatste op 15 september. Bij betalingsproblemen
kan het Bestuur uiteraard in alle discretie een regeling uitwerken met de speler/speelster.
Het lidgeld bestaat sowieso uit een vast bedrag verhoogd met het bedrag twv 3
spaghettikaarten
○ Zolang het lidgeld niet is betaald, kan het bestuur, in samenspraak met de trainer, de
speler/speelster de deelname aan de trainingen en/of wedstrijden ontzeggen.
○ Een jeugdspeler (nog geen 18 jaar op 1 juli na het seizoen), die kennis wil maken met het
volleybal of wil aansluiten bij VC-GO, kan maximum 1 maand gratis meetrainen. Daarna dient
een beslissing te worden genomen, eventueel in samenspraak met de trainer, en bij
voortzetting het lidgeld betaald.
○ Een lid engageert zich voor het ganse seizoen. Dit wil zeggen dat er geen sprake kan zijn van
terugbetaling van het lidgeld. Wij staan hier als bestuur een uitzondering toe als het lid om
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medische redenen de rest van het seizoen niet meer kan volleyballen. In dit geval dient de
speler een medisch attest met deze verklaring mee te brengen. Wanneer deze voorwaarde
vervuld is kan het lidgeld van de nog aantal resterende maanden terugbetaald worden. Het gaat
hier om het zuiver lidgeld. Kosten die we als club hebben voor de aansluiting V.V.B,
verzekering, materiaal zullen eerst afgehouden worden. Hoe het zuiver lidgeld berekend wordt
werd in het volgende punt beschreven. Het lid heeft in dit geval nog recht aan zijn
spaghettikaarten. Deze worden niet uitbetaald.
○ Wanneer een speler later in het seizoen instapt dan zal een aangepast bedrag gevraagd
worden. Deze zal gelijk zijn aan de kosten die we als club hebben voor de aansluiting V.V.B,
verzekering, materiaal verhoogd met het bedrag conform aan het zuiver lidgeld van het
resterend aantal maanden (dwz wanneer er nog 5 maanden te gaan zijn dan wordt het zuiver
lidgeld gedeeld door het totaal aantal maanden binnen het seizoen en vermenigvuldigd met
het resterend aantal maanden, zijnde in dit voorbeeld 5).
Stapt het lid voor de maand maart in onze club dan wordt de regeling van de spaghettikaarten
meegenomen. Het bedrag wordt verhoogd met het bedrag twv 3 spaghettikaarten
○ In het voorjaar wordt ons jaarlijks spaghettifestijn georganiseerd. Wanneer het lid zijn volledig
lidgeld heeft betaald dan worden hem 3 kaarten overhandigd.
Iedere kaart heeft een waarde van 8 €. Bij een vraag naar gedeeltelijke terugbetaling van lidgeld
kan op geen beding aanspraak gemaakt worden op de spaghettikaarten.
○ Wanneer een lid uit de club gezet wordt (om welke reden dan ook) dan wordt het lidgeld van
de nog aantal resterende maanden terugbetaald. Het gaat hier om het zuiver lidgeld. Kosten
die we als club hebben voor de aansluiting V.V.B, verzekering, materiaal zullen eerst
afgehouden worden. Hoe het zuiver lidgeld berekend wordt werd hierboven reeds beschreven.
Wanneer het lid voor het spaghettifestijn uit de club wordt gezet dan worden de
spaghettikaarten wel uitbetaald en niet overhandigd. Het gaat hier trouwens niet om een
vrijwillige keuze van vertrek.
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