Onze Gezellen
Basketball

Beste Basketballers,
Hierbij ontvang je een extra nieuwsbrief van OG Basketball.
Graag willen we iedereen op de hoogte stellen van een extra
ALV op 5 maart om 19.30 uur in de algemene ruimte van de OG
hal. Het bestuur heeft een nieuwe regeling opgesteld voor het
opzeggen van het lidmaatschap dit jaar en wil een
gezinskorting invoeren.
Naast de extra ALV willen we jullie ook informeren over de
ballenkasten in de hal. Deze zijn verplaatst. Basketball heeft
vanaf nu twee kasten achterin de zaal. Hierin zijn de ballen
opgeborgen én het scorebord van veld 2 en de pennen en
scheidsrechters benodigdheden. De sleutel van de kast hangt in
het kamertje bij binnenkomst rechts in de hal. Er hangt een
rood lipje aan met OG kasten.
En dan…het lijkt nog ver weg maar zaterdag 19 april wordt een
seizoen afsluiting georganiseerd. Dus hou vast vrij. Meer info
volgt.

Uitnodiging algemene ledenvergadering Onze Gezellen
Basketball
Hierbij nodigen wij onze leden, leden van verdienste, ereleden en
het bestuur van de OMNI-vereniging uit voor het bijwonen van
de algemene ledenvergadering van Onze Gezellen Basketball;
woensdag 5 maart om 19.30 uur
in de algemene ruimte van de OG-hal.
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Gezinskorting *
Input voor de Omnivergadering van OG en verkiezing van de kiesman.
Rondvraag
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Bijlage 1 ad agendapunt 2
Opzegging lidmaatschap OG Basketball
Het opzeggen van het lidmaatschap van OG Basketball wordt altijd voor 1 mei van het
lopende seizoen gedaan. Rond die datum moeten basketball clubs de leden voor het
volgende jaar inschrijven bij de bond zodat de planning voor het komende seizoen kan
worden gemaakt. Dit wordt vermeld op onze website, in het clubblad dat rond maart april
verschijnt en in de informatiefolder.
Boeteregeling na 1 mei
Kun je om een of andere reden voor 1 mei nog niet aangeven dat je het jaar erop niet
meer wilt basketballen, dan geldt de volgende regeling:
- Opzeggen tussen 1 mei en 1 september 60 euro
- Na 1 september tot 15 september (start competitie) 75% van de contributie
- Vanaf 15 september 100% contributie
Uitschrijven voor 1 mei en weer inschrijven voor 1 september kost 20 euro.
Alleen trainende leden
Trainende leden kunnen ieder moment van het jaar opzeggen. Zij betalen 30 Euro
inschrijvingsgeld en vervolgens 10 euro per trainende maand. Facturering gaat per jaar.
Bij eerder stoppen wordt het geld terug gestort.

Waarom hanteren wij dit beleid?
Om de teamindeling, de trainers, de zalen en de wedstrijdcompetitie voor de aanvang
van het nieuwe seizoen geregeld te hebben is vanaf mei zicht op de teams en
hoeveelheid spelers en trainers nodig. Te laat opzeggen betekent voor zowel de club als
de bond dat dit niet te regelen is. Ook de begroting moet begin september rond zijn en
deze hangt af van het aantal leden en op te stellen teams.
Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap
Vaak krijgen wij als bestuur ook de vraag of teruggave van de contributie mogelijk is bij
lange vakanties en blessures. Bij opzeggen tussentijds door vakantie, blessures of
anderszins wordt geen contributie terug gestort. De club heeft kosten gemaakt voor het
spelende lid in zaalhuur, bondscontributie etc.

Bijlage 2 ad agendapunt 3

Contributie korting gezinnen
Gezinnen met meer spelende leden krijgen korting op hun contributie. Met
ingang van het volgend seizoen wordt deze regeling ingevoerd. De regeling houdt
in dat met twee gezinsleden 5% korting wordt gegeven op de contributie van het
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minst betalende gezinslid en met drie leden 10%. Het bestuur kiest hiervoor om
zo extra jeugd aan te trekken en het OG familie gevoel te stimuleren.

