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Onderstaande wijzigingen zijn v.n.l. tekstinhoudelijk waarbij de inhoud van het artikel 

hetzelfde is gebleven maar is herschreven naar de huidige situatie. 

• Artikel 1 lid 2, datum akte aangepast. 

• Artikel 2 lid 1, aangepast naar nieuwe typen leden. 

• Artikel 2 lid 2, aangepast naar de huidige benamingen. 

• Artikel 3 geen aanpassingen. 

• Artikel 4 lid 2 toegevoegd, 75 jarig lidmaatschap, 

• Artikel 5 geen aanpassingen, 

• Artikel 6 lid 2, dit wordt niet toegepast, artikel vervallen. 

• Artikel 6 lid 6, tekst aangepast naar huidige situatie. 

• Artikel 6 lid 7, tekst aangepast naar huidige situatie en tekst ook 

gesynchroniseerd met tekst op website. 

• Artikel 7 lid 2, laatste zin verwijderd, jong Noordwijk bestaat niet meer. 

• Artikel 7 lid 3, geheel herschreven naar huidige situatie met Club Collect. 

• Artikel 7 Lid 4, (oud) vervallen, dit wordt niet gehanteerd. 

• Artikel 8 lid 2, artikel vervallen, loopt nu via Club Collect. 

• Artikel 9 lid 3, (oud) vervallen, tekst nu gecombineerd in lid 1 en 2. 

• Artikel 10,  11 en 12 lid 1, herschreven naar huidige situatie. 

• Artikel 12 lid 2, (oud) vervallen. 

• Artikel 13 lid 1,2 en 3, vervallen. Nu verwoord in artikel 6 lid 8. 

• Artikel 14 Lid 8, herschreven, Privacy en Veilig Sportklimaat toegevoegd en 

verwijzing naar de website. 

• Artikel 15 en 16, geen aanpassingen. 

• Artikel 17 lid 2, toegevoegd beschrijving Dagelijks Bestuur. 

• Artikel 17 lid3a toegevoegd, WTBR 

• Artikel 20, leeg. 

• Artikel 21, opsomming van commissies verwijderd en verwijzing gemaakt naar 

organogram en hiervoor lid 9 toegevoegd. 

• Artikel 22, is vervallen, er worden geen kostenvergoedingen verstrekt. 

• Artikel 23, Lid 1 en 2 geen aanpassingen en lid 3 toegevoegd.   

• Artikel 24, tekst meer algemener gemaakt. 

• Artikel 25, geen aanpassingen. 

• Artikel 26, tekst over boete verwijderd. 

• Artikel 27, tekst algemener gemaakt. 

• Artikel 28, lid 2 toegevoegd. 

• Artikel 28a, lid 2 en 3 toegevoegd.  

• Artikel 29, geen aanpassingen. 

• Artikel 30, het woord clubhuis vervangen door accommodatie. 

• Artikel 31, geen aanpassingen. 

• Artikel 32, tekst aangepast naar huidige situatie. 

• Artikel 33, vervallen, gecombineerd met artikel 32. 

• Artikel 34 en 35, geen aanpassing. 

• Artikel 36, vervallen, gedragscode is niet van toepassing. 

• Artikel 37, deels overgebracht naar Artikel 23 lid 3, voor specificatie wordt 

verwezen naar Beleidsplan. 

• Artikel 38 en 39, geen aanpassingen. 

• Artikel 39a, tussengeplaatst, is oud artikel 48 

• Artikel 40 t/m 45 en 47, geen aanpassingen. 

• Artikel 49 lid 2, tekst aangepast. 

• Artikel 50, herschreven naar huidige situatie. 
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Onderstaande artikelen zijn inhoudelijk en procedureel zodanig veranderd dat er per 

artikel instemming van de ALV is benodigd.  

Artikel 8 - Afwijkende contributie lid 1 t/m 4 

Nieuw: 

Lid 1.Voor nieuwe leden geldt: aanmelding t/m eind september 100% contributie betalen.  

Aanmelden in oktober = 90%, in november = 80%, in december = 70%, in januari = 60%, 

in februari = 50%, in maart = 40%, in april = geen contributie meer. 

 

Was: 

Lid 1.Voor nieuwe leden geldt: bij aanmelding voor 1 januari 100% lidmaatschapsgeld en bij 

aanmelding na 1 januari 50% van het vastgestelde lidmaatschapsgeld. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuw: 

Lid 2. In bijzondere omstandigheden kan een beroep worden gedaan op een afwijkend 

verlaagd contributiebedrag. Indien deze situatie zich voordoet, dient de ledenadministrateur 

hiervan schriftelijk in kennis gesteld te worden. De beoordeling van een dergelijk beroep ligt 

bij de leden- en contributie-administrateur. Deze regeling geldt alleen voor spelende leden en 

niet voor het kledinggeld dat in rekening wordt gebracht voor de bruikleen van de 

sportkleding. 

 

Was : 

Lid 2.De ALV kan een korting vaststellen voor automatisch incasso. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuw: 

Lid 3. Spelende seniorleden die voorafgaande aan het seizoen aangeven minder dan 6 

officiële wedstrijden te gaan spelen kunnen verzoeken te worden ingedeeld in de categorie 

Trainingslid. Voor deze categorie wordt een apart contributiebedrag vastgesteld.   

 

Was: 

Lid 3. Het kan voorkomen dat door o.a. blessures, verhuizingen, met redenen omkleed 

afwijkende aanwezigheid, trainingslid, partiele lidmaatschap in een seizoen een beroep wordt 

gedaan op een afwijkend verlaagd contributiebedrag. Indien deze situatie zich voordoet, 

dient de ledenadministrateur hiervan schriftelijk in kennis gesteld te worden. Deze regeling 

geldt alleen voor spelende leden en niet voor het kledinggeld dat in rekening wordt gebracht 

voor de bruikleen van de sportkleding. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nieuw: 

Lid 4.Deze regeling geldt soortgelijk voor Jeugdleden die primair worden aangenomen als 

trainingslid, omdat er onvoldoende ruimte is in de bestaande teams en/of wachtende zijn 

voor de formering van een nieuw jeugdteam. Voor hen wordt over de periode dat zij geen 

wedstrijden kunnen spelen een reductie op de contributie toegepast naar rato van de 

wedstrijdloze periode; de reductie zal nooit meer dan 40% bedragen. 

 

Was: 

Lid 4.Spelende senioren die voorafgaande aan het seizoen aangeven minder dan 10 

officiële wedstrijden te gaan spelen kunnen een beroep doen op restitutie van 

lidmaatschapsgeld bij de ledenadministratie.  Hiervan wordt door de ledenadministrateur 

een aantekening van gemaakt. Aan het einde van het seizoen kunnen zij het officiële 

verzoek om restitutie contributie indienen ondersteund door de aanvoerder en een 

afgevaardigde van de commissie Senioren. De contributie kan dan worden teruggebracht. 

E.e.a. ter beoordeling van de ledenadministrateur, maar de restitutie zal nooit meer zijn 

dan 40% van het lidmaatschapsgeld. 
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Artikel 9 - Betalingsregeling lid 1 en 2 

Nieuw:  

Lid 1.Mocht het te bezwaarlijk zijn om het contributiebedrag ineens te voldoen dan bestaat 

de mogelijkheid om een keus te maken voor betaling in (maximaal 4) termijnen. Voorts 

kan de contributie-administrateur een afwijkende regeling voorstellen voor betaling. Tevens 

is het mogelijk een beroep doen op de bijzondere bijstand van de Gemeente Noordwijk of 

de speciaal hiervoor opgerichte instelling “jeugdsportfonds”. Voor meer informatie 

www.jeugdsportfondsencultuur.nl  Enkele zorgverzekeraars geven vanuit de aanvullende 

verzekering een vergoeding voor sportende kinderen 

 

Was: 

Lid 1.Mocht het te bezwaarlijk zijn om het contributiebedrag ineens te voldoen dan kan de 

ledenadministrateur een regeling voorstellen voor betaling in twee delen, 50% 1 augustus, 

50% per 31 december. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nieuw: 

Lid 2. Gezinskorting is mogelijk: 25% korting contributie voor 3e gezinslid en 50% voor 

het 4e gezinslid. 

 

Was 

Lid 2. Gezinskorting is mogelijk. Het 4e gezinslid en volgende betaalt 50% van het 

vastgestelde lidmaatschapsgeld.  

 

Artikel 12 - Opzeggingen lid 2 

Nieuw:  

Lid 2. Tussentijdse opzeggingen: 

Opzeggingen tijdens het seizoen, vanaf 1 augustus en voor 31 december wordt 50% van 

de jaarcontributie gefactureerd. Opzeggingen na 1 januari  wordt de volledige 

jaarcontributie in rekening gebracht.  

 

Was:  

Lid 2. Na 1 juni is het volledige contributiegeld verschuldigd voor het gehele komende 

seizoen. Opzegging tijdens het seizoen, met een beroep op enige rechten, is dus niet 

mogelijk. 

 

 

 

     000OOO000 

http://www.jeugdsportfondsencultuur.nl/

