Tarieven seizoen 2019 / 2020
Jaarlijkse bijdragen
(betaling dient plaats te vinden vóór 31 augustus 2019)

NBF en BVH lidmaatschap
NBF-hoofdlid

BVH-hoofdlid

NBF-dubbellid

BVH-dubbellid

Jeugd 8 t/m 17 jaar *

€ 25,50

€ 26,00

€ 10,25

€ 26,00

Jong-senioren 18 t/m 21 jaar *

€ 30,65

€ 28,00

€ 10,25

€ 28,00

Senioren 22 t/m 64 jaar *

€ 35,75

€ 30,00

€ 10,25

€ 30,00

Oud-senioren 65 jaar en ouder *

€ 30,65

€ 30,00

€ 10,25

€ 30,00

G-Bowlers (alle leeftijden)

€ 10,25

€ 10,20

€ 10,25

€ 10,20

* Leeftijd bij aanvang van het seizoen (1 september 2019).
Indien men een fysieke pas wil, dan rekenen we daar € 5,00 voor.
Voor een overschrijving rekenen we € 10,00.
Eenmalige administratiekosten voor nieuwe leden is € 10,00.

Maandelijkse bijdragen
BVH contributie
periode (september t/m mei) = 34 weken = 8½ maand

verenigingscontributie

sportcontributie **

Jeugdleague per maand (8 t/m 17 jaar)

8½ x € 24,00

Trio en vier-mans leagues p/mnd jong-senioren (18 t/m 21 jaar)

8½ x € 37,50

8½ x € 45,00

Trio en vier-mans leagues per maand (22 jaar en ouder)

8½ x € 43,00

8½ x € 53,00

G-bowlen (alle leeftijden), 10 speeldagen, 1 x per maand

1 x € 105,00

** 34 weken zaterdagtraining van 12:00 - 14:00
Mocht er door een Claus- of BVH-evenement geen zaterdagtraining mogelijk zijn, dan
zullen we trachten daar een zondagtraining voor in te lassen.

Betaling
1. De voorkeur van de BVH gaat uit naar betaling door middel van automatische incasso.
2. De betaling van de termijnen dient vooraf plaats te vinden (uiterlijk iedere 5e vd maand).

Penningmeester :

Jan G.S. Schoenmaker
penningmeester@bvhmeer.nl
06 - 2122 0747

betaling op :
Iedere 5e van de
maand
Iedere 5e van de
maand
Iedere 5e van de
maand
Bij aanvang
seizoen vóór 15
september

