Voorwaarden regeling ooievaarspas BC Randstad
1. In de maand september is het op de dinsdag- en woensdagavonden in de van Zweedenzaal
mogelijk de pas te laten lezen door de computer. Pas na het succesvol lezen van de pas is de
reductie op de contributie van 50% of 100% gerealiseerd. De reductie geldt vanaf het begin tot het
einde van het seizoen, dat is 1 juli tot en met 30 juni. De pas moet elk seizoen worden gelezen om de
reductie voor dat seizoen te realiseren.
2. Een lid dat gebruik maakt van de ooievaarspas is verantwoordelijk voor de betaling van de
resterende contributie. Deze wordt per jaar betaald en zal door middel van een incasso worden geïnd.
Het lid geeft daartoe toestemming bij inschrijving. Het lid geeft tevens toestemming om alle andere
bijdragen die niet door de ooievaarspas worden vergoed, zoals extra training en deelname aan de
competitie, te incasseren.
3. Als vereniging hebben wij een kopie van de ooievaarspas nodig. Een lid dat zijn pas komt laten
lezen dient een kopie van de pas mee te nemen en af te geven.
4. Kinderen tot 18 jaar krijgen 100% vergoeding, mits BC Randstad de eerste vereniging is waar de
ooievaarspas wordt gebruikt, anders wordt de vergoeding 50% en geldt de betalingsverplichting, zoals
in punt 2 van de voorwaarden is aangegeven.

Voor nieuwe leden zijn er een aantal aanvullende voorwaarden:
5. Nieuwe leden dienen hun pas voor het einde van de opvolgende maand te laten lezen. Indien dat
niet mogelijk blijkt, dient men het jaarbedrag eerst voor te schieten. Nadat de pas gelezen is wordt het
betreffende bedrag terugbetaald.
6. Als men een lidmaatschap aangaat voor 1 oktober wordt dit beschouwd als een lidmaatschap voor
het gehele seizoen (dat wil zeggen van 1 juli t/m 30 juni). Als men lid wordt na 1 oktober wordt naar
rato de contributie tot het einde van het seizoen geïnd (ook bij de Gemeente Den Haag). De
verplichting van minimaal een jaar lidmaatschap blijft bestaan, ongeacht of in het volgend seizoen de
ooievaarspas gebruikt zal worden.
7. Bij aanvang van het lidmaatschap moet er ook bij gebruik van de ooievaarspas een waarborg
worden betaald.

