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Waddinxveen, 1 februari 2020

Beste leden van Invictus en ouders/verzorgers van jeugdleden van Invictus,
De algemene ledenvergadering (ALV) hebben we dit jaar vastgesteld op 17 juni. En vooruitlopend op
deze bijeenkomst sturen wij jullie deze brief met de nieuwe voorgenomen contributiebedragen.
Tijdens de ALV zullen wij e.e.a. uitvoerig toelichten.
Eén van onze belangrijkste taken als bestuur is het waarborgen van de continuïteit van onze mooie
vereniging. Een vereniging die de laatste jaren stevig groeit. Een groei die de uitdaging met zich
meebrengt om de financiën van onze vereniging gezond te houden en een goede balans tussen de
financiële bijdragen van de diverse ledengroepen te behouden (competitiespelers, recreanten en
jeugdleden).
Als bestuur hebben we in 2019 een financiële meerjarenraming opgesteld, rekening houdend met
diverse scenario’s. Deze bijgewerkte meerjarenraming 2020 – 2023 zal tijdens de komende
ledenvergadering worden toegelicht.
Vooruitlopend daarop willen wij alvast met u de voorgenomen contributiewijzigingen voor komend
seizoen delen.
Voor het seizoen 2020/2021 is het noodzakelijk om een contributiewijziging door te voeren om onze
continuïteit op lange termijn te waarborgen.
De nieuwe contributiebedragen zijn als volgt:







Basiscontributie senioren € 210,00 (was € 205,00)
1 keer trainen senioren blijft € 82,50*
2 keer trainen senioren blijft € 127,50*
Bondscompetitiebijdrage blijft € 35,00
Studentenlidmaatschap blijft € 125,00
Geblesseerd/bondslid blijft € 35,00

*afhankelijk van de definitieve kosten voor de nieuwe trainer
-2-

-2De jeugdtarieven moeten wij wederom aanzienlijk verhogen, zowel dit jaar als ook volgens onze
meerjarenplanning de komende 2 seizoenen. Dit komt door de omvang van de jeugdgroep en de
daaraan gekoppelde kosten. De verliezen van de afgelopen jaren zijn aanzienlijk en niet langer op te
brengen door onze vereniging.





Jeugd 1 keer trainen € 160,00 (was € 145,00)
Jeugd 2 keer trainen € 205,00 (was € 185,00)
Competitiebijdrage jeugdcompetitie blijft € 30,00
Overgangstarief jeugdlid naar senior € 245,00 (was € 230,00)

Mocht u voor de ALV van 17 juni vragen hebben over deze contributiewijziging, dan nodigen wij u
van harte uit om dit nu al bij het bestuur kenbaar te maken.
Indien deze nieuwe contributiebedragen aanleiding zijn om uw lidmaatschap op te zeggen, hetgeen
wij zeer zouden betreuren, dan willen wij u erop wijzen dat deze opzegging voor 1 mei 2020
schriftelijk bij de ledenadministratie gedaan dient te worden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Invictus BC Waddinxveen

