Inname Spelerspas

Ieder lid is verplicht contributie te betalen voor onze vereniging.
Columbia kent de volgende betalende (spelende) categorieën:
- Jeugdleden pupillen (behalve de mini’s)
- Jeugdleden junioren
- Senior leden
Zij betalen contributie en een bijdrage kledinggeld, dat vanaf 1 juli 2014 verschuldigd is.
Verder is er nog een categorie niet-spelende leden.
Voor de bedragen van de contributie e.o. bijdrage kledinggeld: zie de website van Columbia
Betaling contributie:
A. Door middel van de automatische incasso ( per kwartaal)
B. Door middel van een factuur (per jaar of per half jaar)
Deze beperkte categorie (leden met een factuur) mag bij uitzondering op deze wijze betalen.
De leden- en contributieadministrateurs innen de contributie.
A. De automatisch incasso wordt in elke 1e of 2e week van het kwartaal geïnd.
B. De facturen worden in de 1e of 2e week van januari en/of juli verzonden.
Op de website van Columbia wordt 7 dagen vóór de incasso door de bank hiervan melding gemaakt .
Bij een eventuele stornering krijgt men 10 dagen de gelegenheid om zelf het verschuldigde bedrag over
te maken naar het IBAN rekeningnummer van Columbia. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden!
Blijft de betaling (automatische incasso of betaling via factuur) achterwege dan krijgt men na 14 dagen
een herinnering. Hieraan zijn € 2,50 extra kosten verbonden.
Bij het niet op tijd betalen van de herinnering krijgt men nog een 2e verzoek, met de mededeling dat zo
nodig de spelerspas wordt ingehouden totdat er betaald is.
De leden- en contributieadministrateurs kunnen op verzoek een “kleine betalingsregeling” aangaan.
Indien er daadwerkelijk een speelverbod moet worden opgelegd met inhouding van de spelerspas dan
wordt hij/zij , daarna zijn/haar leider en de voetbalcommissie ingelicht en zo nodig wordt het bestuur
ingelicht.
Leden, die geen contributie meer betalen (t/m einde van het lopende seizoen) en zo nodig een
speelverbod opgelegd hebben gekregen worden in de najaarsvergadering voorgedragen voor
royement.

Inname spelerspas bij achterstand protocol

