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Algemene toelichting
Als lid van de vereniging betaal je contributie. Afhankelijk van de op dat moment geldende
contributie tabel en het soort lidmaatschap, wordt dit lidmaatschap geïnd door de
ledenadministratie. De hoogte van het te betalen contributiebedrag is terug te vinden op de website
van de vereniging. (www.gouwe.nl/lid-worden)
Innen contributie.
Bij voorkeur wordt de contributie per kwartaal geïnd via een automatisch incasso. Wil je geen gebruik
maken van deze incasso, dan ontvang je een jaarfactuur welke binnen 14 dagen voldaan dient te
worden.
Procedure bij niet tijdig voldoen van de contributie
Kan de contributie niet (tijdig) worden voldaan dan kun je eenmalig een verzoek tot uitstel aanvragen
bij de ledenadministratie. Doe je dit niet, dan is de onderstaande procedure van toepassing:
Fase 1:
Bij het niet tijdig voldoen van de contributie is de eerste stap een persoonlijke benadering door de
incasso commissie.(mail of gesprek). In goed overleg kunnen er uitzonderlijke afspraken worden
gemaakt over de te betalen contributie en eventueel een afwijkend betalingen termijn of schema
worden afgesproken.
Fase 2:
Op basis van deze nieuwe gemaakte afspraken volgt de betaling van de contributie. Is dit niet het
geval, dan zal de incasso commissie over gaan tot een officiële waarschuwing met een deadline voor
de finale betaling van de achterstallige contributie.
Fase 3:
Wordt er voor de deadline alsnog niet voldaan aan de betaling van de achterstallige contributie dan
zal de incasso commissie de deelname aan de trainingen worden ontzegd tot de contributie alsnog is
voldaan. De desbetreffende trainer(s) zullen hierover worden ingelicht.
Royeren lid als noodgreep
Als de contributie voor meer dan 1 seizoen niet is voldaan, dan behoudt het bestuur zich het recht
voor om het desbetreffende lid te royeren. Het lid zal dan eenzijdig worden uitgeschreven van de
vereniging en verdere toegang tot trainingen worden ontzegd.
De vereniging behoudt zich het recht voor om het desbetreffende lid te registreren als wanbetaler en
dit te melden bij de Zwembond.

