
Contributiereglement BSC Hickory 

 

De contributie voor lidmaatschap bij BSC Hickory bestaat uit drie componenten: 

 Verenigingscontributie 

 Bondsafdracht KNBSB 

 Bijdrage pakkenfonds. 

 

De contributie is afhankelijk van het soort lidmaatschap zoals onderstaand aangegeven. 

 

Heren honkbal / Dames softbal EUR 200 

Jeugd honkbal (t/m 17 jaar) EUR 140  

Beeball (t/m 9 jaar) EUR 130 (bruikleen handschoen) 

Recreanten EUR 140 

Niet spelend EUR 25 

Donateurs EUR 25 

(De contributie is inclusief EUR 10 voor het pakkenfonds) 

 

De contributie wordt geïnd door de penningmeester middels het versturen van een factuur, die 

uiterlijk 1 april van het betreffende jaar wordt verstuurd. Betaling van de verschuldigde 

contributie moet plaatsvinden vóór 1 mei.  

 

Indien een lid niet in de gelegenheid is het contributiebedrag in een keer te betalen, kan in 

overleg met de penningmeester worden besloten het verschuldigde bedrag in termijnen te 

betalen, ervan uitgaande dat het gehele bedrag uiterlijk 1 september van hetzelfde jaar 

volledig is betaald. 

 

Indien een lid op 1 september niet aan zijn verplichten heeft voldaan dan kunnen door het 

bestuur zonder nadere ingebrekestelling aan het lid sancties worden opgelegd. Dit geldt niet 

voor het lid dat aan zijn verplichtingen uit een betalingsregeling heeft voldaan, maar waarbij 

deze betalingsregeling tot na 1 september doorloopt. Het bestuur kan tot de volgende sancties 

besluiten: 

 schorsing voor deelname aan wedstrijden 

 schorsing voor deelname aan wedstrijden en trainingen. 

 

Mocht vervolgens op 1 januari van het volgende jaar blijken dat het lid nog altijd in gebreke is 

bij het voldoen van de totale contributie met betrekking tot het voorgaande contributiejaar, 

dan kan het bestuur besluiten de Algemene ledenvergadering voor te stellen het lid te royeren. 

 

Schorsing of beëindiging van het lidmaatschap als gevolg van de hiervoor besproken wanbetaling 

van de contributie, betekent niet dat de verplichting tot het voldoen van de totale contributie 

komt vervallen. 

 

Leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen de volledige bondsafdracht. Het 

overige bedrag van de verschuldigde contributie wordt vastgesteld op basis van de duur van het 

lopende seizoen. 

 

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 maart schriftelijk plaats te vinden. Bij opzegging 

gedurende het lopende seizoen, is de gehele contributie verschuldigd. 


