Toelichting op de exploitatie seizoen 2018-2019
ledenvergadering 9-10-2019
Het exploitatie-tekort van Sportclub Groessen over het seizoen 2018-2019 wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht.
Het tekort is volledig ontstaan door nagekomen/onvoorziene posten en correcties t/m het seizoen 2017-2018.
De handbal-afd. van Sportclub Groessen en s.v. Loo zijn m.i.v. het seizoen 2018-2019 onder de naam HCL een
vergaande samenwerking aangegaan op bestuurlijk en financieel gebied (en dit tot volle tevredenheid).
De positieve exploitatiecijfers 2018-2019 van HCL zijn verantwoord in een apart financieel overzicht.
De verdeelsleutel is op basis van het ledenaantal vastgesteld (60% voor Sportclub Groessen en 40% voor s.v. Loo).
Toelichting op de begroting seizoen 2019-2020
Het bestuur zal gebruik maken van een eerder besluit van de ledenvergadering om de voetbalcontributie
over het seizoen 2019-2020 te indexeren met de consumenten-prijsindex t.w. 2,7%.
Het bestuur heeft per 1 augustus 2019 de kantineprijzen aangepast i.o.m. de kantinebeheerder.
De contributies bij de handbal blijven ongewijzigd op grond van een HCL-afspraak met s.v. Loo.
Hieronder de afgeronde jaarlijkse contributiebedragen (exclusief kledingfonds).

Handbal

2018-2019

2019-2020

Senioren
Senioren (alleen trainen)

278,00

278,00

139,00

139,00

Recreanten (midweek)

172,00

172,00

A-jeugd, 17-18

238,00

238,00

B-jeugd, 15-16

195,00

195,00

C-jeugd, 13-14

179,00

179,00

D-jeugd, 11-12

154,00

154,00

E-jeugd, 9-10

128,00

128,00

F-jeugd, 5-6-7-8

103,00

103,00

van A t/m F jeugd (alleen trainen)

50% van bovengenoemde leeftijdsklasse

Cv50

50,00

50,00

Donateur H+V

20,00

20,00

Inschrijfgeld nieuw lid

10,00

10,00

Voetbal

50% van senioren, geen kledingfonds

Ook voor oud-leden die > 1 jaar afgemeld

2018-2019

2019-2020

Senioren

202,00

208,00

Senioren, alleen trainen

101,00

104,00

50% van senioren, geen kledingfonds

X

104,00

50% van senioren, wel kledingfonds

Senioren 35+
Walking Football

€ 8,= p.m. / maandelijks opzegbaar

JO18-JO19, 17-18 jaar

169,00

174,00

JO16-JO17, 15-16 jaar

159,00

164,00

JO14-JO15, 13-14 jaar

159,00

164,00

JO12-JO13, 11-12 jaar

150,00

155,00

JO10-JO11, 9-10 jaar

150,00

155,00

JO08-JO09, 7-8 jaar

136,00

140,00

JO06-JO07, 5-6 jaar

136,00

140,00

van JO06 t/m JO19 (alleen trainen)
Kaderlid leiding/training

geen kledingfonds

50% van bovengenoemde leeftijdsklasse

0,00

0,00

Cv50

50,00

50,00

Donateur V+H

20,00

20,00

Inschrijfgeld nieuw lid

10,00

10,00

Ook voor oud-leden die > 1 jaar afgemeld

Voortzetting kledingplan seizoen 2019-2020
De jaarlijkse bijdrage voor het kledingfonds bedraagt € 20,00 per lid en wordt tezamen met de contributie geïnd.
* Alle betalende voetbal- en handballeden (behalve leden die alleen trainen) nemen hieraan verplicht deel.
* De shirts zijn voorzien een kleuren clublogo + rugnummer en/of borstnummer (levensduur ca. 4 seizoenen).
* De broeken zijn zonder nummering (levensduur ca. 2 seizoenen).
* De voetballers om de 2 jaar een paar lange kousen met geweven kleurenlogo van Spcl. Groessen.
* Bij de handbal geen sokken i.v.m. hogere aanschafprijs shirt en damesbroekje.
* Bedrukking shirts met sponsornaam per team mogelijk via overleg met de sponsorcommissie (anders onbedrukte shirts).

(Inning)contributie:
De contributie wordt via een automatische incasso in vier gelijke bedragen geïnd (eind okt/dec/febr/maart) door Contributiebeheer
of dient bij jaarbetaling voor 30 november aanstaande volledig te zijn betaald.
Wordt hieraan niet voldaan dan kan het lid automatisch niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
Bij iedere schriftelijke aanmaning en/of extra incassoverzoek wordt telkens € 10,= kosten in rekening gebracht.
Ieder lid is verplicht om een eigen stornering "met opgave van reden" per omgaande door te geven aan Contributiebeheer
Wordt dit niet of niet tijdig gedaan dan zal een speel- of trainingsverbod volgen door het bestuur.
Tussentijdse afmelding in een seizoen is niet mogelijk. Een lid is altijd de totale jaarcontributie verschuldigd.
Een afmelding voor het volgende verenigingsjaar (loopt van 1-7 t/m 30-6) dient uiterlijk op 31 mei van het lopende
verenigingsjaar schriftelijk bekend te zijn bij het betreffende wedstrijdsecretariaat. Mondeling afzeggen is niet toegestaan.
Een afmelding na 31 mei wordt niet meer geaccepteerd en u bent derhalve voor het opvolgende verenigingsjaar
weer de volledige contributie alsmede de kledingbijdrage verschuldigd.
Onder bepaalde omstandigheden kan achteraf reductie worden aangevraagd bij Contributiebeheer of bij de penningmeester.
Zie hiervoor de voorwaarden op onze website www.sportclubgroessen.nl

Boetes:
Alle door de KNVB/NHV opgelegde boetes/proceskosten/enz. worden aan de betrokken speler/coach/trainer/team/enz. doorbelast.
Wordt het bedrag niet tijdig voldaan dan kan het lid/team niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

