BIJL 4

:

DEEL 1 ADMINISTRATIE

1. JAARLIJKSE HERAANSLUITING
BETALING VOORSCHOT
U betaalt een voorschot voor de aansluiting na ontvangst van de “FACTUUR
VOORSCHOT”
(Bedrag = 4/5 van het lidgeld dat vorig jaar betaald werd.)
PROCEDURE VAN HERAANSLUITING

A. Op het einde van het jaar ontvangt u een computerlijst met al uw aangesloten
vergunninghouders van het verlopen jaar.
B. Deze computerlijst dient als basis voor uw aansluiting voor het volgend jaar.
HOE GAAT U TE WERK
(a) Schrap op deze computerlijst de te schrappen vergunninghouders in het ROOD !
(b) Controleer op de computerlijst de gegevens.
LET VOORAL OP !
De aanduiding van de categorie A, B of C
VERBETERINGEN MAG U UITVOEREN !
Gebruik de computerlijst, overschrijf of vul aan in het ROOD.
(c) Nieuw aan te sluiten vergunninghouders zet u op een “Formulier A2”
(d) Stuur de verbeterde computerlijst en het eventuele “Formulier A2 ” naar het
bondssecretariaat tegen uiterlijk 1 FEBRUARI !
C. Na ontvangst en verwerking van de computerlijst ontvangt u:
(a) Een factuur “VOORSCHOT “ te vereffenen voor 1 MAART
(b) Een nieuwe verbeterde computerlijst met uw vergunninghouders.
(c) De jaarlijkse vergunningen van uw clubleden vanaf 1 MAART
(d) Een verzekeringsattest “Formulier A4”

2. DE AANSLUITING VAN EEN VERGUNNINGHOUDER TIJDENS HET JAAR
- Gebruik steeds een “Formulier A2”.
- Na ontvangst zenden wij u de bevestiging van de aansluiting onder de vorm van een
vergunning.
- Betaling van deze bijkomende aansluitingen doet u op het einde van het jaar.

3. DE JAARAFSLUITING
- U ontvangt een definitieve factuur rekening houdend met het betaalde voorschot en de
aansluitingen tijdens het jaar.
- U ontvangt een computerlijst met het bestand van de vergunninghouders van uw club op het
einde van het jaar. Deze computerlijst wordt gebruikt voor de heraansluiting in het volgende
jaar.
DE VERGUNNING LOOPT VAN 1 MAART TOT EIND FEBRUARI

OPGEPAST !
a. Vanaf 1 december worden geen vergunningen meer uitgereikt voor het lopende jaar.
b. Aanvragen voor vergunningen na 1 december worden verrekend voor het nieuwe jaar en er
dient geen bijdrage meer betaald voor het lopende jaar.
c. Een club die aansluit na 1 oktober betaalt geen clubgeld voor het lopende jaar, doch betaalt
enkel voor de vergunningen van zijn leden.

4. INFORMATIE TE OVERHANDIGEN AAN EEN NIEUW AANGESLOTEN
VERGUNNINGHOUDER
Rekening houdend met Art 5 van het decreet van 24 juli 1996 van de Vlaamse Gemeenschap tot
de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.
- Het adres van het secretariaat NBPSB vzw waar de volledige reglementen van de sportbond
kunnen geraadpleegd worden en de wijze van contactmogelijkheid ermee.
- Een korte samenvatting van de bestaande reglementen betreffende de vrijheidsregeling en de
na te leven opzeggingsperiode die voorzien zijn in de NBPSB vzw.
- Een overzicht van de disciplinaire maatregelen en procedures die van toepassing zijn in de
NBPSB vzw.
- Informatie betreffende de verzekeringsovereenkomst inzake ongevallen en aansprakelijkheid.
Opmerking
Wijzigingen aan deze reglementen moeten meegedeeld worden aan de aangesloten clubs en hun
vergunninghouders.

