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Contributie regeling All Terrain
Document historie
Datum

Wijziging

Auteur

Niet bekend

Eerste versie / voorstel T. Goossens

T. Goossens

03-05-2016

Complete herziening van het voorstel

B. Hurkmans

29-05-2016

Verduidelijking van de jaarlijkse/halfjaarlijkse contributie na
feedback S. d. Milliano

B. Hurkmans

29-05-2016

Toevoeging Bond lidmaatschap en Old Terrain lidmaatschap na
feedback G. Oome + verandering volgorde en koppenindeling.

B. Hurkmans

18-06-2016

Wijziging document na spoed ALV, trainingsleden verwijdert,
trainen zonder lidmaatschap toegevoegd

B. Hurkmans

Inleiding
Aangezien het studie jaar verloopt in 4 kwartalen zullen ook deze data gebruikt worden voor het
bijhouden van de leden en het innen van de contributie. Hierbij werkt All Terrain in periodes van een half
jaar. Dit document beschrijft de complete regeling betreffende contributie van All Terrain en is ook
leidend hierin. Dit document beschrijft eerst de mogelijke lidmaatschappen, vervolgens de
betalingsregelingen.

Belangrijke data
De najaar periode begint op 1-augustus en eindigt op 31-januari.
De voorjaar periode begint op 01-februari en eindigt op 31-juli.
De jaarlijkse contributie zal in november geint worden.
De halfjaarlijkse contributie zal in mei geint worden.
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Lidmaatschappen
All Terrainer
Een All Terrainer wordt gezien als het standaard lidmaatschap, hierbij mag je kiezen voor jaarlijkse (35
euro) of halfjaarlijkse (2 x 20 euro) contributie en sta je vrij in deelname aan alle evenementen en
activiteiten. Je kunt deel nemen aan de begeleide trainingen aangeboden door All Terrain. De begeleiding
van een goede trainer is verzekering technisch noodzakelijk.

Old Terrainer
Old Terrainers zijn sponsor lede en betalen 17.50 per jaar zolang ze lid zijn. In ruil hiervoor krijgen ze de
nieuwsbrief, worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en zijn uitgenodigd voor AT/OT
evenementen. Dit zijn evenementen georganiseerd om contact te onderhouden met de oud leden. Old
Terrainers worden uitgesloten van trainingen, echter kunnen ze wel bij het bestuur aanvragen om een
keer mee te doen.

Bond lid
Als extra niveau op het All Terrain lidmaatschap kun je ook lid worden van de SBN. Het lidmaatschap bij
de bond kost een extra 14 euro, wat dus op een totaal van 49 euro uitkomt. De survival bond Nederland
biedt cursussen aan en een verzekering (automatisch in lidmaatschap) voor ongevallen op door hun
goedgekeurde parcours. Hierdoor wordt het mogelijk om ook onbegeleid te trainen op de constructie.
Verder krijgen ze korting bij deelname aan Survival Runs en ben je in staat om aan het wedstrijd
klassement van de survival runs mee te doen. Halfjaarlijkse contributie is niet mogelijk bij bond leden, dit
in verband met de contributie die aan de bond betaald moet worden en omdat er niet vanuit gegaan
wordt dat nieuwe leden meteen bij de bond gaan.

Trainen zonder lid te zijn
Om de sport te promoten en mensen kennis te laten maken met All Terrain staan we 3 maal een training
toe zonder lidmaatschap. Het bestuur zal nazien op de naleving hiervan.
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Contributie inningen
Jaarlijkse contributie
Het bedrag voor de jaarlijkse contributie wordt in november geint, de hoogte van het bedrag is
afhankelijk van het lidmaatschap. Wanneer de contributie betaald is, heeft het lid recht op een jaar
lidmaatschap en trainingen beginnende 01-08. Met uitzondering van ontzegging van het lidmaatschap
door het Bestuur. Deze methode is de standaard, wanneer leden voor halfjaarlijkse contributie willen
gaan wordt er verwacht dat ze dit zelf schriftelijk aangeven.

Halfjaarlijkse contributie
De halfjaarlijkse contributie zal 20 euro bedragen. De halfjaarlijkse contributie is zowel een
tegemoetkoming voor leden die halfjaarlijks willen betalen (die betalen dus ook 20 euro in november) als
een eerste contributie voor nieuwe leden die zich in het voorjaar inschrijven. Wanneer de contributie
betaald is, heeft het lid recht op een half jaar lidmaatschap en trainingen beginnende 01-augustus of 01februari. Met uitzondering van ontzegging van het lidmaatschap door het Bestuur.
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Betalingsregeling
De betaling van de contributie kan op twee methode geschieden. De normale gang van zaken is een
automatisch incasso. Deze zal ofwel jaarlijks of halfjaarlijks geint worden. De twee optie komt voor
wanneer een nieuw lid zich inschrijft. Wanneer een nieuw lid voor de inning lid wordt zal deze
meegenomen worden met de normale incasso. Echter wanneer een persoon lid wordt nadat de incasso
geregeld wordt (november tot 31-januari of mei tot 31-juli) zal deze zelf de contributie over moeten
maken naar de rekening van All Terrain.
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Figuur 1: Verduidelijking betalingsregeling
Ter verduidelijking de regeling voor nieuwe leden per tijdvak:
A.
B.
C.
D.

Betaling verloopt via jaarlijkse inning.
Betaling van de jaarlijkse contributie zal handmatig gedaan moeten worden door het lid.
Betaling verloopt via halfjaarlijkse inning (alleen eerste keer, tenzij door lid aangegeven)
Betaling van de halfjaarlijkse contributie zal handmatig gedaan moeten worden door het lid.

Wanbetaling
Wanneer een lid niet betaald, dit kan door weigering van de incasso of het niet overmaken van de
contributie en/of schulden, zal het lid tot twee maal een waarschuwing krijgen. Na iedere waarschuwing
krijgt het lid twee weken de tijd om alsnog het bedrag over te maken. Wanneer het lid twee weken na de
tweede waarschuwing de contributie en/of schulden niet heeft overgemaakt zal hij/zij acuut
uitgeschreven worden. Hierna is het lid ook niet meer welkom bij de trainingen. Op het moment van
uitschrijven worden zijn/haar schulden op een zwarte lijst gezet, mocht hij/zij toch weer lid worden
zullen deze schulden eerst betaald moeten worden.

Uitstel van betaling
Uitstel van betaling kan schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur en hier zal binnen een week
gehoor aan gegeven worden. Wanneer de aanvraag geweigerd wordt is het niet mogelijk een nieuwe
aanvraag te doen. Na weigering zal de regeling zoals hierboven beschreven voortzetten, de data worden
niet aangepast of mee geschoven door de aanvraag.

