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Contributiebeleid en kledingreglement WV Tourmalet, ingaande per 1 Januari 2022

Opgesteld: Mei 2022 (vervangt Februari 2020)

 Elke 5 jaar vernieuwt WV Tourmalet zijn club tenue, ingaande per seizoen 2014

 Het Club Tenue bestaat uit:

◦ 2x korte broek

◦ 1x shirt korte mouw

◦ 1x lange broek

◦ 1x shirt lange mouw

◦ windvanger

 Voor de kleding is een borgsom vereist van € 100 per compleet tenue voor bestaande leden 
en € 200 per compleet tenue voor nieuwe leden. De borgsom moet zijn voldaan vóór het 
ontvangen van het nieuwe tenue.

 De borgsom wordt naar rato van leeftijd van de kleding afgeschreven, waarbij wordt uitgegaan
van 20% afschrijving per seizoen en een totale borgsom van € 100.

 De kleding blijft gedurende de periode van 5 jaar het eigendom van de vereniging WV

Tourmalet. Het complete tenue wordt ingeleverd indien sprake is van het tussentijds

beëindigen van het lidmaatschap. De borgsom wordt naar rato van leeftijd van de kleding, en

mits in goede staat verkerend, geretourneerd, waarbij wordt uitgegaan van 20% afschrijving 
per seizoen en € 100 totale borgsom.

 Het contributiebedrag wordt vastgesteld op € 50 per jaar, onvoorziene omstandigheden

voorbehouden.

 Jaarlijks wordt het contributiebedrag voor het aankomende seizoen vastgesteld in de

voorbereidende bestuursvergadering op de Algemene Ledenvergadering. De

Penningmeester brengt hiervoor een voorstel in de vergadering.

 Bij een contributie wijziging wordt de contributie hoogte voorgelegd aan de Algemene

Ledenvergadering ter goedkeuring

 Een Erelid is vrijgesteld van de betaling van contributie en borgsom voor kleding

 Het bestuur kan bij besluit in individuele gevallen afwijken van de standaard contributie regel

Procedure voor innen kleding borgsom & contributiegelden:

1. Contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. De leden geven hiertoe een 
doorlopende machtiging aan WV Tourmalet. Voor nieuwe leden is betaling van de contributie 
door middel van automatische incasso verplicht. De jaarlijkse automatische incasso zal plaats 
vinden in de maand maart na de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Alvorens de 
automatische incasso plaats vindt, ontvangen de leden een rekening met daarop het te 
incasseren bedrag ter kennisgeving.

2. Bestaande leden die bezwaar hebben tegen de automatische incasso kunnen de contributie 
per bank overmaken:

Bank: Rabobank de Zuidelijke Baronie

Rekening nr: 1038.21.945 / IBAN nr.: NL39 RABO 0103821945

sponsoren WV Tourmalet:                                    



BIC Code: RABONL2U

T.n.v. WV Tourmalet

Onder vermelding van: “contributie” en “voornaam+achternaam” van lid

Naast de contributie zal € 2,50 als kosten in rekening worden gebracht indien geen gebruik 
wordt gemaakt van automatische incasso. De contributie (plus kosten) dient binnen 14 dagen 
na ontvangst van de rekening te zijn voldaan.

Procedure voor niet-betalers

1. Contributie dient binnen 14 dagen na de ontvangst van de rekening te zijn voldaan.

2. Indien een lid zijn contributie niet binnen 14 dagen heeft voldaan, dan:

a. 1e herinnering door penningmeester (e-mail, schriftelijk)

3. 3. Indien een lid zijn contributie niet binnen 1 maand heeft voldaan, dan:

a. 2e en laatste herinnering door penningmeester (e-mail, schriftelijk)

4. Indien een lid zijn contributie niet binnen 2 maanden heeft voldaan, dan:

a. Voorzitter neemt persoonlijk contact op met lid

b. Voorzitter brengt verslag uit in bestuursvergadering

c. Besloten wordt

i. Contributie wordt alsnog binnen gestelde termijn(en) voldaan

ii. Er wordt overgegaan tot royement van lid (kleding inleveren, lidmaatschap opheffen)

sponsoren wv Tourmalet:                                    


