Reglement lidmaatschap en contributie DSG Pallas
Overal waar in deze regeling sprake is van “hij”, kan ook “zij” gelezen worden.
1. Lidmaatschapsjaar
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
2. Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel lidmaatschapsjaar en wordt
zonder tijdige opzegging, met inachtneming van de statuten, stilzwijgend
steeds met een jaar verlengd.
3. Leden
Voor het bepalen van de te betalen contributie wordt uitgegaan van de
volgende categorieën leden:
-

S1: senior vanaf 20 jaar. Hoofdlid KNSB via DSG Pallas. Speelt interne
competitie en eventueel externe competitie.
S2: senior vanaf 20 jaar. Dubbellid KNSB via DSG Pallas, hoofdlid via een
andere vereniging. Speelt interne competitie en eventueel externe
competitie.
S3: senior vanaf 20 jaar. Hoofdlid KNSB via DSG Pallas. Speelt alleen
externe competitie.
S4: senior vanaf 20 jaar. Dubbellid KNSB via DSG Pallas, hoofdlid via een
andere vereniging. Speelt uitsluitend op uitnodiging extern.
J1: junior tot 20 jaar. Hoofdlid KNSB via DSG Pallas.
J2: junior tot 20 jaar. Dubbellid KNSB via DSG Pallas, hoofdlid via een
andere vereniging.

De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 1 oktober van het betreffende
lidmaatschapsjaar.
Indien een lid geen hoofdlid meer is bij een andere vereniging, wijzigt een
eventueel dubbellidmaatschap KNSB bij DSG Pallas automatisch in een
hoofdlidmaatschap KNSB.
4. Opzegging
Het lidmaatschap dient voor 1 september schriftelijk of per e-mail te worden
opgezegd bij de secretaris.
5. Contributie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

S1 :
S2:
S3:
S4:
J1:
J2:

€ 125,€ 75,€ 50,€
0,€ 70,€ 45,-
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6. 5-ronden kaart
Leden uit de categorieën S3 en S4 kunnen een 5-ronden kaart aanschaffen.
Een dergelijke kaart geeft recht op deelname aan vijf ronden van de interne
competitie.
Er kunnen meerdere kaarten in één seizoen worden aangeschaft.
De geldigheidsduur van een dergelijke kaart is één kalenderjaar.
De kosten van een dergelijke kaart bedragen € 20,- .
De houder geeft tijdig aan de competitieleider door wanneer hij een ronde wil
meespelen.
7. Kortingen
Voor hen die na 31 november van een lidmaatschapsjaar lid worden gelden de
volgende eenmalige kortingen:
Aanmelding in december, januari of februari:
S1: € 37,50
S2: € 25,S3: € 12,50
J1:
€ 20,J2:
€ 15,(de registratie bij de KNSB zal plaatsvinden vanaf 1 januari)

Aanmelding in maart, april, mei of juni:
S1: € 75,S2: € 50,S3: € 25,J1:
€ 40,J2:
€ 30,(de registratie bij de KNSB zal plaatsvinden vanaf 1 april)

8. Wijze van betaling
a. Overschrijving van de volledige contributie voor 1 oktober van het
lidmaatschapsjaar.
b. Overschrijving van de contributie in twee gelijke termijnen. De eerste
termijn moet voldaan zijn voor 1 oktober, de tweede voor 1 april van het
betreffende lidmaatschapsjaar.
c. Automatische doorlopende jaarlijkse SEPA-incasso zonder termijnen. De
afschrijving zal plaatsvinden in de maand oktober van het betreffende
lidmaatschapsjaar.
d. Automatische doorlopende SEPA-incasso in twee gelijke termijnen. De
afschrijving zal plaatsvinden in de maanden oktober en april van het
betreffende lidmaatschapsjaar.
Een automatische incasso wordt stopgezet als het lidmaatschap is beëindigd.
De 5-ronden kaart kan uitsluitend per directe overschrijving betaald worden.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 7 september 2017.
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