Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Badmintonclub Alblasserdam (BCA)
Art. 1 Lidmaatschap
1.1 Na correcte invulling, ondertekening en inlevering van het inschrijfformulier en de machtiging tot automatische incasso bij de ledenadministratie/het bestuur
van BCA is er sprake van een lidmaatschapsovereenkomst en is men lid van BCA en ( na administratieve verwerking) van BNL (Badminton Nederland).
1.2 Een seniorlid is een lid vanaf 18 jaar.
1.3 Een jeugdlid is een lid tot 18 jaar en wordt wettelijk vertegenwoordigd door diens ouder(s) of verzorger(s); bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt
het jeugdlid automatisch seniorlid.
1.4 Een aspirant-lid kan eenmalig 4 avonden vrijblijvend en kosteloos kennismaken met het badmintonspel; een aspirant-lid is geen lid in de zin van art.1.1.
Art. 2 Duur van het lidmaatschap
2.1 Het lidmaatschap gaat in per op de lidmaatschapsovereenkomst vermelde ingangsdatum.
2.2 De duur van het lidmaatschap bedraagt minimaal het lopende kalenderjaar en wordt jaarlijks, behoudens tijdige schriftelijke opzegging door het lid,
automatisch met een jaar verlengd.
Art. 3 Contributie en bijdragen
3.1 Zolang de lidmaatschapsovereenkomst van kracht is, dient jaarlijks de verschuldigde clubcontributie, de bondsbijdrage BNL en eventuele overige bijdragen
aan BCA voldaan te worden.
3.2 De bondsbijdrage BNL is aan het begin van het kalenderjaar verschuldigd. De clubcontributie kan per heel of per half kalenderjaar worden betaald. Dit dient
op het inschrijfformulier te worden aangegeven.
3.3 Bij aanvang van het lidmaatschap is eenmalig een inschrijfbijdrage verschuldigd.
Art. 4 Betaling contributie en bijdragen
4.1 Ieder lid dient de verschuldigde contributie en bijdrage(n) te betalen middels een machtiging tot automatische incasso.
De contributie zal voor jaarbetalers in maart en voor halfjaarbetalers in maart en in september worden geïncasseerd van de door het lid verstrekte IBANbankrekening.
4.2 Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar is aangegaan, dient bij jaarbetaling de contributie voor de rest van het kalenderjaar voldaan te worden met
inachtneming van art. 4.1.
4.3 Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar is aangegaan, doch uiterlijk voor 1 juli, dient bij halfjaarbetaling de contributie tot 1 juli voldaan te worden
met inachtneming van art. 4.1.
4.4 Indien het lidmaatschap vanaf 1 juli is aangegaan, dient bij halfjaarbetaling de contributie voor de rest van het kalenderjaar voldaan te worden met
inachtneming van art.4.1.
4.5 Indien een jeugdlid in de loop van het lidmaatschapsjaar de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal per eerstvolgende betalingsverplichting het seniorentarief van
toepassing zijn.
4.6 Indien een lid conform art. 4.1 de contributie niet tijdig heeft voldaan, behoudt het bestuur zich het recht voor de toegang tot oefeningen en wedstrijden
tijdelijk te ontzeggen en blijft de verplichting tot het voldoen van de contributie onverkort bestaan; na ontvangst van de verschuldigde contributie wordt deze
ontzegging opgeheven.
4.7 Het bestuur is te allen tijde gerechtigd de verschuldigde bedragen van het lid te vorderen; alle hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van het lid.
Art. 5 Opzegging
5.1 Het lid dient het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij de Ledenadministratie van BCA, Sportlaan 3b, 2951 HL te Alblasserdam of per mail bij
ledenadministratie@bc-alblasserdam.nl met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vóór het verstrijken van het lopende lidmaatschapsjaar (dus
uiterlijk in de maand november van dat jaar).
5.2 Bij tijdige opzegging conform art. 5.1 eindigt het lidmaatschap na het verstrijken van het lopende lidmaatschapsjaar.
5.3 Bij niet tijdige opzegging conform art. 5.1 eindigt het lidmaatschap na het verstrijken van het daarop volgende lidmaatschapsjaar.
5.4 Een verhoging van de contributie, de bondsbijdrage BNL en eventuele overige bijdragen is geen reden tot voortijdige beëindiging van het lidmaatschap.
Art. 6 Contributietarieven
6.1 Door de leden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributietarieven voor het lidmaatschap van BCA voor het volgend kalenderjaar
vastgesteld, met uitzondering van wijzigingen die een jaarlijkse indexatie betreffen, bij besluit van de ALV op 6 november 2012.
6.2 De tarieven van het jaar dat het lidmaatschap ingaat zijn te raadplegen op de website van BCA: www.bc-alblasserdam.nl
6.3 Bijzondere wensen met betrekking tot betaling kunnen door het bestuur gehonoreerd worden, mits een schriftelijk verzoek daartoe is ingediend.
6.4 Indien in een gezin 3 gezinsleden lid zijn, is voor de overige gezinsleden tot de leeftijd van 18 jaar geen contributie verschuldigd.
Art. 7 Speelbelemmering
7.1 In uitzonderlijke gevallen, zoals bij langdurige blessures, zwangerschap, verblijf elders/in het buitenland of een andere door het bestuur als geldig aan te
merken speelbelemmering, kan het bestuur een speciaal tarief bepalen na een daartoe schriftelijk ingediend verzoek.
Art. 8 Verplichtingen bardiensten
8.1 Alle leden van 18 jaar en ouder dienen, bij toerbeurt, deel te nemen aan de bardiensten in de horecagelegenheid van het sportcentrum.
8.2 De verplichting om bardiensten te draaien geldt ook voor ereleden. Indien een erelid zelf niet meer badmintont, vervalt de verplichting om bardiensten te
draaien.
8.3 De verplichting om bardiensten te draaien voor BCA kan worden afgekocht tegen een door het bestuur te bepalen tarief. Het aanvragen van de afkoopregeling
dient te geschieden bij het bestuur.
8.4 Bij meerdere keren niet verschijnen van een barmedewerker kan aan hem/haar een door het bestuur te bepalen boetebedrag worden opgelegd.
8.5 De in art. 8.2 genoemde afkoopsom en de in art. 8.3 genoemde boete(s) worden door de penningmeester geïncasseerd via de door het lid verstrekte
machtiging tot automatische incasso.
8.6 Het behalen van het IVA-certicaat door alle barmedewerkers van BCA is verplicht. Het IVA-certificaat is te behalen via de volgende link:
http://www.nocnsf.nl/iva
Art. 9 Verplichtingen ouders/verzorgers van jeugdleden die deelnemen aan externe competitie(s)
9.1 Alle ouders/verzorgers van jeugdleden die deelnemen aan externe competitie(s) dienen, bij toerbeurt, deze jeugdleden te rijden naar uitwedstrijden.
9.2 Het aanvragen van een ontheffing van de in art. 9.1 genoemde verplichting dient schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden bij het bestuur.
Art. 9 Wijzigingen
9.1 Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen dienen direct schriftelijk doorgegeven te worden aan de Ledenadministratie van BCA, Sportlaan 3b,
2951 HL Alblasserdam te Alblasserdam of per mail naar: ledenadministratie@bc-alblasserdam.nl
Art. 10 Slotbepaling
10.1 Over zaken waarin deze algemene voorwaarden lidmaatschap niet voorzien, zal het bestuur naar alle redelijkheid en billijkheid beslissen.

Verantwoording wijzigingen en aanvullingen op dit document:
- Inclusief opmerkingen van de ALV van 18-4-2017 en wijzigingen en aanvullingen van het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 16-1-2018.
- Conform art. 14 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement ter kennisname voorgelegd aan de ALV van 22-5-2018.
- Gewijzigd n.a.v. de ALV van 22-5-2018/bestuur en conform art. 14.3 van het Huishoudelijk Reglement ter kennisname voorgelegd aan de ALV van 16-4-2019.
- Gewijzigd n.a.v. de bestuursvergadering 2020

