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Artikel 1. Categorieën leden 
TurnAround kent twee categorieën leden: 

a. Junioren: leden met de leeftijd tot en met 10 jaar; 
b. Senioren: leden met de leeftijd vanaf 11 jaar. 

 
Artikel 2. Contributieperiode 
De contributieperiode loopt van 1 september tot en met 30 juni van elk jaar. 
 
Artikel 3. Hoogte van de contributie 
1. De contributiebedragen worden per ledencategorie jaarlijks vastgesteld in de algemene 

vergadering. 
2. Bij toetreding tot de vereniging zijn eenmalige inschrijfkosten verschuldigd, welke tevens 

jaarlijks in de algemene vergadering per ledencategorie worden vastgesteld. 
3. De contributiebedragen zijn inclusief de bondscontributie van de KNGU, zoals deze jaarlijks 

door de KNGU wordt vastgesteld. De bondscontributie is inclusief ongevallen- en wettelijke 
aansprakelijkheid verzekering (geen ziektekosten) volgens de normen van de KNGU-
verzekering. 

 
Artikel 4. Contributiebetaling 
1.  De contributie wordt geheven in vijf termijnen van telkens twee maanden. 
2. Contributie dient vooraf betaald te worden en kan alleen worden voldaan door afgifte van een 

doorlopende machtiging voor automatische incasso (volgens SEPA-norm). 
3. Indien voor twee contributieperioden de contributie niet is betaald behoudt TurnAround zich 

het recht voor het lidmaatschap op te schorten totdat de contributie volledig is voldaan. 
4. In geval van niet of niet tijdige betaling van de contributie kunnen aanmaningskosten in 

rekening worden gebracht. De hoogte hiervan wordt jaarlijks in de algemene vergadering 
vastgesteld. 

 
Artikel 5. Overige bepalingen 
1. Bij afwezigheid van meer dan 4 weken door blessure kan op verzoek d.m.v. melding aan de 

ledenadministratie de contributie tijdelijk worden stopgezet. 
2. In de vakantieperioden van het basisonderwijs wordt geen les gegeven. 
3. Voor het afmelden als lid gelden de volgende regels: 

a. afmelden als lid kan schriftelijk of via email bij de ledenadministratie met inachtneming 
van een opzegtermijn van tenminste twee maanden; 

b. het bepaalde uit het vorige lid geldt niet voor leden die deel uit maken van de selectie 
van de vereniging. Hiervoor geldt een afwijkende opzegtermijn, welke is vastgelegd in 
het Selectiereglement van de vereniging. 

4. Bij afmelding als lid stopt automatisch de machtiging tot automatische incasso van de 
contributie. Mocht er na de afzegging per abuis nog contributie worden afgeschreven, moet dit 
binnen vier maanden worden gemeld, waarna de onterecht betaalde contributie zal worden 
terugbetaald. Buiten deze termijn kan geen aanspraak meer worden gemaakt op terugbetaling 
van teveel en/of onterecht betaalde contributie. 

 
Artikel 6. Wijziging van het contributiereglement 
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen 
met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 
Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de 
algemene vergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt. 
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Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de 
algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van ......................... 
 
Het bestuur: 
 
 
…………........................................, voorzitter 
 
 
 
......................................................, secretaris 
 
 
 
......................................................, penningmeester 


