Betreft: contributies 2016-2017
Amsterdam, 22 juni 2016

Beste penningmeesters,
Tijdens de ALV van zaterdag 18 juni 2016 is een contributieverhoging aangenomen door de ALV.
Hierbij ontvangt u de nieuwe tarieven voor contributies seizoen 2016-2017.

Categorie

Contributie
2015-2016

Contributie
2016-2017

Senioren
Recreanten
Colts
Junioren
Cubs
Mini’s
Benjamins/Turven/Guppen
Tientjesleden
Introducés

€ 66,00
€ 33,00
€ 49,00
€ 28,00
€ 22,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 12,00

€ 67,00
€ 34,00
€ 50,00
€ 29,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 18,00
€ 10,00
€ 15,00

Rugby Nederland leden
Herenteam Ereklasse
Herenteam Eerste Klasse
Herenteam Tweede Klasse
Herenteam Derde en Vierde Klasse
Damesteam Ereklasse
Damesteam Eerste Klasse
Damesteam Tweede Klasse
Colts team
Junioren team
Cubs team
GTBM teambijdrage per speler*

€ 20,00 (nieuw)
€ 685,00
€ 620,00
€ 555,00
€ 435,00
€ 555,00
€ 435,00
€ 435,00
€ 245,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 6,00

€ 750,00
€ 680,00
€ 585,00
€ 460,00
€ 600,00
€ 460,00
€ 460,00
€ 270,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 0,00 (vervallen)

*Teambijdrage Turven, Benjamins, Mini’s en Guppen tot een maximum van € 72,00 per categorie
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Uitleg contributietarieven;
Lid of speler kan zowel dame, heer, jongen of meisje zijn.
Een Lid met de Status “Actief Lid” is een speler die zijn contributie voor het gehele seizoen heeft
betaald. Indien de status van deze speler gedurende het seizoen wijzigt is GEEN restitutie mogelijk.
Een Lid met de Status “Recreant Lid” is een speler die maximaal zes maal op een wedstrijdformulier
kan worden benoemd (dus ook als reservespeler), na deze periode kan de speler niet meer worden
opgenomen in het wedstrijdformulier.
Indien deze speler toch besluit om meer wedstrijden te gaan spelen moet zijn Status worden
aangepast van “Recreant Lid” naar “Actief Lid” en zal de vereniging het resterende bedrag van de
categorie worden doorberekend bij de eerstvolgende facturatie.
Een Lid met de Status “Intro” is een speler die zes weken na aanmelding in E-Rugby mag uitkomen
voor de vereniging. In deze periode moet de speler beslissen of hij stopt of verder gaat.
Indien hij stopt betaald de vereniging € 15,00 aan Rugby Nederland, de speler moet dan wel binnen
deze zes weken zijn afgemeld in E-Rugby.
Indien de speler NIET is afgemeld in E-Rugby binnen deze zes weken zal de Status automatisch
worden omgezet naar “Actief Lid” en zal bij de eerst volgende facturatie worden berekend als “Actief
Lid” binnen zijn categorie, hiermee komt de € 15,00 voor “Intro” dan te vervallen.
Een Lid met de Status “TientjesLid” is lid van Rugby Nederland maar niet speelgerechtigd. Het is
raadzaam voor verenigingen om Clubfunctionarissen op te voeren als “Tientjeslid”. Dit is verplicht
voor clubfunctionarissen zoals Coaches en scheidsrechters die een opleiding willen of hebben
gevolgd georganiseerd door Rugby Nederland. Uitzondering hierop is de Rugby oefenmeester één
opleiding.
Opmerking; indeelbare scheidsrechters moeten minimaal lid van de vereniging en Rugby Nederland
zijn, dit om boetes voor het leveren van scheidsrechters te voorkomen.
Een Lid met de Status “Functionaris” is GEEN lid van Rugby Nederland en heeft vrijstelling van
bondcontributie, deze personen krijgen wel een bondsnummer maar kunnen niet deelnemen aan
opleidingen georganiseerd door Rugby Nederland.
Deze “Functionaris” is meestal enkel actief binnen de vereniging.

Namens het bestuur van de Rugby Nederland,
Jos Roovers
Competitieleider
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