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Contributie - LBC ’72
Beste badmintonliefhebber/-ster,
Hieronder vind je gegevens over de contributie van badmintonclub LBC'72. Wanneer je lid wilt
worden van onze club dien je het inschrijfformulier en het machtigingsformulier in te vullen.
Bij onze vereniging is het gebruikelijk dat belangstellenden drie keer gratis mee mogen
trainen.
In de hal zijn hiervoor badmintonrackets en shuttles aanwezig
Als je besluit om lid te worden dien je zelf een badmintonracket aan te schaffen.
CONTRIBUTIEBETALING
LBC'72 maakt gebruik van automatische incasso van de verschuldigde contributie. We
verzoeken je de doorlopende machtiging in te vullen en te ondertekenen.
Indien er geen prijs wordt gesteld op automatische incasso zul je zelf de verschuldigde
contributie moeten overmaken en wordt er per overboeking € 0,50 in rekening gebracht.
Na inschrijving van het lidmaatschap wordt éénmalig het volgende geïncasseerd: Inschrijfgeld
+ LBC-contributie van het lopende kwartaal + Bondscontributie voor de rest van het jaar
Hierna wordt per kwartaal de verschuldigde LBC-contributie geïncasseerd.
OVERZICHT LIDMAATSCHAPKOSTEN
Inschrijfgeld:
jeugdlid: € 3,00
seniorlid: € 5,00
Inschrijfgeld wordt éénmalig geïncasseerd.
Bondscontributie 2021:
jeugdlid: € 17,60 per jaar
seniorlid: € 24,06 per jaar
De bondscontributie wordt in februari geïncasseerd. Ben je op 1 december van een jaar lid van
LBC'72 dan betaal je het volgende jaar de volledige bondscontributie. Er is geen restitutie van
bondscontributie mogelijk.
Bondscontributiebedragen worden jaarlijks aangepast, aanpassing wordt door de bond
bepaald.
LBC-contributie 2021:
De LBC-contributie wordt per kwartaal geïncasseerd en is afhankelijk van de status van het lid,
bij meerdere leden in een gezin is er een korting van € 3,00 per volgend lid.
per kwartaal

1e lid
gezin

2e lid
gezin

3e lid gezin 4e lid gezin

jeugdlid (t/m 17 jaar)

€ 27,06

€ 24,06

€ 21,06

€ 18,06

seniorlid (vanaf 18 jaar)

€ 37,29

€ 34,29

€ 31,29

€ 28,29

Contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.
VRAGEN:
Heb je vragen over de contributie, neem dan contact op met de penningmeester:
Herman van Tongeren
tel. 06-10085860
email: penningmeester@lbc72.nl
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