CONTRIBUTIEBESLUIT ONDERWATERSPORTVERENIGING SUB’70
Versie 12 mei 2016, gebaseerd op de besluiten van de Algemene Vergadering van 11 mei
2016

Artikel 1
Datum van ingang van dit besluit is 12 mei 2016.
Artikel 2
Alle door Sub70 gehanteerde tarieven staan vermeld in een door de Algemene Vergadering
vastgesteld “overzicht tarieven” en worden op de Sub70 website gepubliceerd.
Artikel 3
a. Het lidmaatschap voor de vereniging is voor onbepaalde tijd met een jaarlijkse

verlening van 1 kalenderjaar
b. Het beëindigen van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk voor 1 december
Artikel 4
Contributiebetaling
Contributie is verschuldigd voor het volledige kalenderjaar tenzij de secretaris voor
1 december van het voorafgaande jaar per brief of e-mail een opzegging van het
lidmaatschap heeft ontvangen. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap
blijft de plicht om voor het resterende jaar de contributie te betalen in stand.
b.
Het staat het lid vrij om per jaar of per kwartaal te betalen.
c.
De contributie dient bij vooruitbetaling aan het begin van een kwartaal of
kalenderjaar te worden voldaan. Contributiebetalingen per kwartaal moeten voor de
10e dag van ieder kalenderkwartaal voldaan zijn (dus vóór 10/1, 10/4, 10/7 en
10/10).
d.
Het kan de leden onder de gegeven omstandigheden niet verplicht worden gesteld
om de contributie middels een (kosteloze) opdracht tot automatische periodieke
overschrijving door de eigen bankinstelling naar de vereniging te laten overmaken.
a.

Artikel 5
Vrijstelling van contributie
Het bestuur kan aangestelde trainers voor de interne opleidingen gedurende de
tijdsduur van die opleidingen een gedeeltelijke vrijstelling van verenigingscontributie
verlenen.
b.
Het bestuur kan leden die, gemotiveerd, schriftelijk verzoeken om
vrijstelling van verenigingscontributie voor enige periode, een
(gedeeltelijke) vrijstelling van verenigingscontributie verlenen.
a.

Artikel 6
Contributieachterstand
a.
Na verstrijken van de betaalperiode ontvangt het lid een schriftelijke herinnering.
b.
Na verstrijken van het herinneringsvermogen van 10 dagen worden er 5 euro
administratiekosten in rekening gebracht.
c.
Bij een contributieachterstand van 3 (drie) maanden of langer is het bestuur
gerechtigd het lid alle faciliteiten te ontzeggen of te onthouden.
d.
Na 6 maanden kan het bestuur onder vermelding van reden het betreffende lid bij
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de NOB afmelden.
Alle kosten voortvloeiende uit de invordering van verschuldigde bedragen, zowel
gerechtelijk als buitenrechtelijk, komen ten laste van het lid dat in gebreke is gebleven.
Artikel 7
Restitutie van betalingen
Opleidingsgelden en overige toe te rekenen tarieven moeten bij vooruitbetaling
voldaan worden.
Anders dan in geval van overmacht, worden betalingen niet (gedeeltelijk)
gerestitueerd. Het bestuur beslist of sprake is van overmacht.

a.

Artikel 8
Bondscontributie en overige afdrachten
Alle leden behalve de zwem- en snorkelleden, zijn automatisch lid van de Nederlandse
Onderwatersport Bond (NOB).
De volledige NOB-jaarcontributie (inbegrepen de collectieve ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering) wordt aan het begin van ieder kalenderjaar door de
vereniging voldaan aan de NOB.
Bij opzegging van het verenigingslidmaatschap blijft het vertrekkende lid voor de rest van
het betreffende jaar, anders dan uitdrukkelijk op eigen verzoek, tot het einde van het
betreffende jaar lid van de NOB en kan nog van alle NOB-faciliteiten gebruik blijven maken.
De vereniging verzorgt de afmelding.
Artikel 9
Het bestuur heeft het recht om de aan Sub70 opgelegde tariefverhogingen van haar
verplichtingen naar de NOB en het zwembad zonder nieuw contributiebesluit per lid om te
slaan.
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