
 

 

 

 

 

 

Informatie voor leden van VC Polaris  

over de contributie- en ledenadministratie  

voor het seizoen 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

1) Het seizoen 2019-2020 begint op 1 juli 2019 en eindigt op 30 juni 2020. 

 

2) Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 5,00 te voldoen bij aanmelding. 

 

3) De contributie wordt altijd aangegaan voor een volledig verenigingsjaar (zie ook het Huishoudelijk 

Reglement artikel 14).  

 

4) Betaling van de contributie is alleen mogelijk door middel van een automatische incasso. 

 

5) De contributie wordt aan het begin van de maand geïnd, indien mogelijk altijd op de achtste van de 

maand. 

 

6) Bij de automatische incasso’s wordt het jaarbedrag in 10 gelijke termijnen verdeeld. Gedurende de 

maanden juli 2019 en juni 2020, als alle activiteiten bij Polaris stilliggen, vinden er geen incasso’s plaats. 

 

7) Bij langdurige ziekte, blessures, overmacht en bij zwangerschap kan men tijdelijk rustend lid worden, 

mits van de lopende maand de contributie voldaan is. Het spreekt voor zich dat rustende leden niet aan   

 wedstrijden of trainingen mogen deelnemen. Rustende leden betalen € 2,50 contributie per maand. 

 

8) Tenuehuur wordt altijd betaald voor een volledig seizoen. Bij opzeggen van het lidmaatschap is 

teruggave van tenuehuur niet mogelijk.  

 

9) Alleen schriftelijke aan- en afmeldingen worden geaccepteerd. Wordt niet schriftelijk, of via e-mail, 

afgemeld dan wordt de contributie gewoon doorberekend. Afmeldingen per post sturen naar    

Mahoniehoutstraat 9a, 5706 VS Helmond, ter attentie van Harold Rooijackers of via e-mail naar  

ledenadministratie@vcpolaris.nl 

VOLLEYBALCLUB POLARIS 
Mahoniehoutstraat 9a 
5706 VS  HELMOND 
 
Telefoon : 0492 – 535088 
E-mail : info@vcpolaris.nl 
Internet : www.vcpolaris.nl 



 

 

 

 

 

 

10) Financiële verplichtingen seizoen 2019-2020 

 

Het bestuur van Polaris heeft met toestemming van de algemene ledenvergadering besloten om met 

ingang van het seizoen 2010-2011 een differentiatie in de tarieven van de contributie door te voeren.  

Dus twee keer trainen betekent een hogere contributie dan 1 keer trainen. Ook is er een apart tarief 

voor 18-20 jarigen toegevoegd om de grote contributiestap van het jeugdtarief naar het seniorentarief 

enigszins te beperken. 

 

De financiële verplichtingen die gelden voor het verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli 2019 tot en met 

30 juni 2020, zijn daarom als volgt: 

 

Tenuehuur seizoen 2019-2020 

Alle leden die uitkomen in een kompetitie zijn verplicht een tenue te huren via de vereniging. 

Het bestuur heeft hiervoor in het verleden gekozen om de uniformiteit van het tenue te waarborgen. 

De tenuehuur bedraagt voor senioren, jeugdleden en recreanten € 15,00 per seizoen. Voor de CMV-

afdeling geldt dat ze bij deelname aan de toernooien een Polaris mini-shirt moeten huren bij Polaris, 

de huur hiervoor bedraagt € 7,50 per seizoen. De bedragen voor de tenuehuur worden tegelijk met de 

incasso van de contributie voor de maand november geïncasseerd en zijn dus niet in de tarieven van 

de contributie opgenomen. 

 

De peildatum voor de contributietarieven van het seizoen 2019-2020 is 30-09-2019, hierbij is de 

leeftijd op die datum bepalend. De dan voor die leeftijd geldende tarieven blijven gedurende 

het gehele seizoen 2019-2020 gelijk. 

 

Categorie    Trainingen/competitie   Contributie per seizoen 

1 CMV E-F-jeugd nivo 1-2-3 1x 60/75 minuten training en CMV toernooien     € 153,00 

2 CMV D-jeugd nivo 4-5-6 1x 60/75 minuten training en CMV toernooien     € 153,00 

3 CMV D-jeugd nivo 4-5-6 2x 60/75 minuten training en CMV toernooien     € 203,00 

    (selectie op uitnodiging CMV trainersstaf) 

4 A-B-C-jeugd   1x 75/90 minuten training en competitie      € 218,00 

5 A-B-C-jeugd   2x 75/90 minuten training en competitie      € 258,00 

6 18-20 jarigen   1x 90 minuten training en competitie           € 242,00 

7 18-20 jarigen   2x 90 minuten training en competitie       € 317,00 

8 Senioren >21 jr laag  1x 90 minuten training en competitie       € 320,00 

9 Senioren >21 jr hoog  2x 90/120 minuten training en competitie      € 395,00 

10 Recreanten   1x 90 minuten training + evt. recreantencompetitie     € 181,50 

11 Verenigingsleden  verenigingslid Polaris en lidmaatschap Nevobo     €   45,00 

 

Namens het bestuur van VC Polaris,  

 

Harold Rooijackers 

ledenadministratie@vcpolaris.nl 


