Betreft: contributies 2018-2019
Amsterdam, 3 juli 2018

Beste penningmeesters,
Tijdens de ALV van zaterdag 30 juni jl zijn de contributietarieven voor seizoen 2018-2019
vastgesteld.
Hierbij ontvangt u de nieuwe tarieven voor contributies seizoen 2018-2019.

Contributie
2017-2018

Contributie
2018-2019

Senioren
Recreanten
U20
Colts
Junioren
Cubs
Mini’s
Benjamins/Turven/Guppen
Tientjesleden
Introducés

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

€ 69,00
€ 35,00
€ 55,00
€ 51,00
€ 30,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 19,00
€ 10,00
€ 15,00

Rugby Nederland leden

€ 20,00

€ 20,00

Herenteam Ereklasse
Herenteam Eerste Klasse
Herenteam Tweede Klasse
Herenteam Derde en Vierde Klasse
Damesteam Ereklasse
Damesteam Eerste Klasse
Damesteam Tweede Klasse
U20 Klasse
Colts team
Junioren team
Cubs team

€ 750,00
€ 680,00
€ 585,00
€ 460,00
€ 600,00
€ 460,00
€ 460,00

€ 750,00
€ 680,00
€ 585,00
€ 460,00
€ 600,00
€ 460,00
€ 460,00
€ 350,00
€ 270,00
€ 125,00
€ 125,00

Categorie

€ 270,00
€ 125,00
€ 125,00

Nieuwe leden aangemeld na 31 maart betalen €15,- voor de rest van het seizoen
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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 verplicht voor verenigingen om belangrijke clubfunctionarissen zoals voorzitter,
penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris, beheerder E-Rugby, referees, coaches, om deze
clubfunctionarissen minimaal als “TientjesLid” op te voeren.
Opmerking; indeelbare scheidsrechters moeten minimaal lid van de vereniging en Rugby Nederland
zijn, dit om boetes voor het leveren van scheidsrechters te voorkomen.
Enkel een lid met de Status “TientjesLid” kan een opleiding volgen georganiseerd door Rugby
Nederland. Uitzondering hierop is de Rugby oefenmeester één opleiding.
Kosten dispensatieaanvragen zijn vastgesteld op € 25,- per aanvraag, alle dispensatieaanvragen
worden doorberekend aan de verenigingen met uitzondering van Colts meisjes en aanvragen
speciale dispensatie (1e rij) voor eerste jaars Colts jongens, de kosten voor de medische keuring
hiervoor moeten wel door de leden zelf worden gedragen, deze kosten zijn deels te verhalen op de
zorgverzekering hiervoor moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Alle kosten zullen dit jaar voor zover mogelijk maandelijks worden gefactureerd.

Namens het bestuur van de Rugby Nederland,
René Pijnenburg, Competitieleider a.i.
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