Algemene voorwaarden

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap vangt aan op de datum van aanmelding. De contributie wordt hier op pro rato
afgestemd. Afwijking van deze regel kan alleen in overleg met de secretaris.
Beëindiging lidmaatschap
De beëindiging van het lidmaatschap kan slechts per 31 mei plaatsvinden. In verband met
verplichtingen aan het KNKV dient de secretaris voor 1 mei van het betreffende jaar schriftelijk van
de opzegging kennis te worden gesteld. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar
eindigt, blijft het lid zijn contributie geheel verschuldigd.
Contributie
De contributie wordt in 1 of 4 termijnen afgeschreven: Rond 5 augustus, 5 november, 5 februari en 5
mei. Indien er in 1 termijn wordt betaald, dan wordt de contributie afgeschreven rond 5 augustus.
Boetes
Bij het niet nakomen van regels door de leden wordt de vereniging door het KNKV beboet. Alle
boetes die worden opgelegd, om welke reden dan ook, worden in principe aan de betrokken leden
doorbelast tenzij het bestuur anders beslist.
Kleding
Het korfbalkostuum van de vereniging bestaat uit een groen shirt en een wit rokje die per team door
de club beschikbaar gesteld worden. Daarnaast dient ieder lid, zelf aan te schaffen, witte sokken te
dragen bij wedstrijden. Op trainingen wordt sportkleding gedragen. Sportschoenen zijn buiten
voetbalschoenen en/of kunstgrasschoenen en in de zaal zaalschoenen. Alle sportschoenen moeten
zelf worden aangeschaft.
Verplichtingen
 Voor de uitwedstrijden wordt een lijst gemaakt met hierop aangegeven op welke dag er waar
moet worden gespeeld, hoe laat er wordt vertrokken en met welke auto’s. Ouders die zijn
ingedeeld om te rijden en onverhoopt verhinderd zijn, moeten onderling ruilen met andere
ouders.
 Het wassen van de shirtjes en rokjes gebeurt bij toerbeurt. De leiding van elk team houdt bij
hoe vaak er door iemand is gewassen. De rokjes en shirtjes mogen niet in de wasdroger
gedroogd worden.
 Alle ouders of seniorenleden worden ingedeeld voor kantinedienst/zaalwacht. Seniorenleden
worden ook ingedeeld om jeugdwedstrijden te fluiten. Bij niet naleving dient er € 30,00 te
worden betaald per lid.
 Alle leden verplichten zich tot de speculaasactie (minimaal 10 pakken voor aspiranten,
junioren en senioren en 5 pakken voor de pupillen en welpen).

Statuten en het huishoudelijk reglement
Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de gedragscode van de vereniging waarvan
een exemplaar verkrijgbaar is bij de secretaris.
Tot slot
Door de aanmelding verklaart de deelnemer de aanmeld- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde
in deze algemene voorwaarden en de gedragscode van Altior te accepteren.
Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

