
Bijlage nota contributie 2019 
 

Leeftijdsgrenzen seizoen 2018/2019 
Senioren geboren in 1996 en vroeger 
U22 geboren in 1997 en 1998 
U20 geboren in 1999 en 2000 
U18 geboren in 2001 en 2002 
U16 geboren in 2003 en 2004 
U14 geboren in 2005 en 2006 
U12 geboren in 2007 en 2008 
U10 geboren in 2009 en 2010 
U8 geboren in 2011 en later 

Leeftijdsgrenzen seizoen 2019/2020 
Senioren geboren in 1997 en vroeger 
U22 geboren in 1998 en 1999 
U20 geboren in 2000 en 2001 
U18 geboren in 2002 en 2003 
U16 geboren in 2004 en 2005 
U14 geboren in 2006 en 2007 
U12 geboren in 2008 en 2009 
U10 geboren in 2010 en 2011 
U8 geboren in 2012 en later 

 

Contributie 2019 (bedragen op seizoensbasis) 

Contributie Wedstrijdgeld Totaal 
U20 t/m Senioren € 170,- € 95,- € 265,- 
U14 t/m U18 € 170,- € 80,- € 250,- 
U8 t/m U12 € 170,- € 50,- € 220,- 

Geen competitie spelende senioren leden  € 115,- 
Beginners tot en met 12 jaar   € 125,- 
 

De contributie wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. Voor de contributie geldt dat je bij 
een overgang van U12 naar U14 en van U18 naar U20 je de helft van de contributie van de 
leeftijdscategorie van de eerste helft van het jaar en de helft van leeftijdscategorie waar je in het 
tweede helft van het jaar in speelt moet nemen. Voor leden die geboren zijn in 2007 dus de helft 
van € 220,- + de helft van € 250,- = € 235,-.  
 

De contributie betreft hoofdzakelijk zaalhuur en afdrachten aan de Nederlandse Basketball Bond 
(NBB). De contributie wordt per kalenderjaar in rekening gebracht, dit om organisatorische 
redenen en door de wijze van heffing bondsafdracht. 
 

Bijdrage extra kosten 
In de Algemene Ledenvergadering is besloten een extra bijdrage te heffen van teams die 
standaard dubbel trainen. De bijdrage is vastgesteld op € 75,- per seizoen. Deze bijdrage wordt 
in rekening gebracht bij de seizoensnota, medio september.  
 

Arbitrage bijdrage 
Van teams die spelen met bondsscheidsrechters of E-arbiters wordt een bijdrage gevraagd in 
de kosten. Dit door de hoge kosten van arbitrage. De NBB en Rayon-West berekenen alle 
kosten door aan de vereniging (reiskosten en vergoeding wedstrijden). De bijdrage  
is € 75,- per seizoen en wordt in rekening gebracht bij de seizoensnota, medio september. 
 

Scheidsrechters 
Bij teams spelend in de Landelijke competitie, divisies en bij sommige andere wedstrijden fluiten 
aangeschreven scheidsrechters met een BS3 (E) of BS4 (D)-diploma. Een BS2 (F)-diploma is 
het eerste diploma wat je kan halen als scheidsrechter en is verplicht voor elk spelend lid bij 
Solar-systemen Grasshoppers. Wil je fluiten in een aangeschreven klasse dan is het mogelijk 
om op kosten van de vereniging je (hogere) diploma te halen. Omdat de vereniging verplicht is 
scheidsrechters met BS3 of BS4 diploma te leveren is nieuwe aanwas van BS3 arbiters van 
groot belang. Als je fluit in een Divisie of Landelijk competitie wordt je niet meer aangeschreven 
voor wedstrijden in Cleijn Duin. Daarnaast is er een extra vergoeding voor deze taak. Dus geef 
je op aan de scheidsrechter coördinator. 
 

Wedstrijdkleding 
Wedstrijdkleding is geregeld door de vereniging, de bijdrage is vastgesteld  
op € 15,- per seizoen en wordt in rekening gebracht bij de seizoensnota, medio september. 
 

Belangrijk!!! 
Afmelden tijdens het lopende seizoen (van augustus tot en met mei) is niet mogelijk. Afmelden 
moet SCHRIFTELIJK gebeuren bij de secretaris van de vereniging. 
 

Leden van Grasshoppers spelen in principe altijd competitie. Alleen bij aanmelding is het 
mogelijk om, uitdrukkelijk te melden dat geen competitie wordt gespeeld. Hierbij geldt dat 
competitiespelende leden voor niet-competities spelende leden gaan 



 

Sponsoring 
Sponsoren 
Om alle zaken te bekostigen is sponsoring een must!!! Heb je ideeën of een sponsor? geef een 
tip aan de Sponsor commissie, voorzitter Kees Ouwehand, tel. 071-4027308  
of mail sponsor@grasshoppers.nl.  
Clubblad De Rebound 
Adverteren in het clubblad De Rebound is mogelijk tegen een redelijk tarief, dus vraag de 
winkelier waar je veel komt of kijk eens rond in familiekring, informatie is verkrijgbaar de 
Sponsorcommissie. 
Club van 50 euro of vrienden van Grasshoppers 
Vermelding op de sponsorTV in de verenigingsruimte De Bucket. 
 

Vrijwilligers 
Wil je wat doen m.b.t. trainen, coachen of bestuursactiviteiten geef je op bij een van de 
bestuursleden of de technische commissie. Dit geldt natuurlijk ook voor belangstellende 
ouders. 
 

De Commissie verenigingsruimte (CVR) kan altijd barmedewerkers gebruiken. Geef je op aan  
Tineke Zuijderduin, tel.071-4078846 of via mail cvr@grasshoppers.nl 
 

Cursussen voor vrijwilligers 
Trainersdiploma's zijn verplicht vanaf de 2e divise. Deze cursussen worden bekostigd door de 
vereniging en is een goede aanvulling op je maatschappelijke CV. Geef je op bij de Technische 
commissie of bestuurslid.  
 

Verenigingstaken 
Elk lid dient bij Grasshoppers verenigingstaken uit te voeren. Bij jeugdleden tot 16 jaar (uit één 
gezin) dient één van de ouders / verzorgers minimaal één verenigingstaak uit te voeren. Afkoop 
kan door betaling van € 40,00. 
 

GRASSHOPPERS SPAART OUD PAPIER, U TOCH OOK!!!! 
Op het parkeerterrein bij de sporthal Cleijn Duin staat een permanente (rode) oud-papier 
container voor de leden van Solar-systemen Grasshoppers. Stort je oud papier in de container 
en steun jezelf!!! een beter doel kan je toch niet verzinnen? 
 

Betaal op tijd!! 
Door de Algemene Leden Vergadering (ALV) is besloten dat wanneer er niet betaald wordt 
binnen de gestelde termijn er binnen 1 maand na het verstrijken van de betalingstermijn een 
herinnering gestuurd kan worden met € 2,50 administratiekosten. De herinnering moet binnen 
twee weken zijn betaald. Na verstrijken van de betalingstermijn van de herinnering kan de 
penningmeester een tweede herinnering versturen met € 5,00 administratiekosten. In deze 
tweede herinnering wordt tevens gemeld dat de vordering ter invordering wordt aangeboden 
aan een gerechtsdeurwaarder. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van het lid. 
 

Belangrijk!!! 
Afmelden tijdens het lopende seizoen 2018-2019 (van augustus t/m mei) is niet mogelijk. 
Afmelden voor het seizoen 2019-2020 moet SCHRIFTELIJK (via email is ook schriftelijk) is 
alleen mogelijk voor mei 2019 bij de secretaris van de vereniging, secretaris@grasshoppers.nl 
of ledenadministratie@grasshoppers.nl. Als er een reden is voor de afmelding willen wij dat 
graag weten en kan je dit vermelden bij de afmelding.  

Vriendenloterij ook 

voor Grasshoppers! 

Via http://www.vriendenloterij.nl/ 

Bij “Ik steun een club of vereniging naar 
keuze” is Grasshoppers te vinden als  
bv Grasshoppers KATWIJK ZH.  

mailto:sponsor@grasshoppers.nl
http://www.vriendenloterij.nl/

