ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP DOSC (Darts, gymnastiek, petanque, voetbal &
volleybal) Versie 2016.3/versie 2022
1. AANMELDEN
a. Door uw aanmelding gaat u akkoord met deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
b. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing op een gewenste
sport niet (meer) mogelijk is, krijgt u daarvan bericht.
c. Trainingstijden, indelingen enz. worden bepaald door de betreffende sportafdeling.
d. Proeflessen: voorafgaande aan de aanmelding kan vrijblijvend worden deelgenomen aan
proeftrainingen, e.e.a. in overleg met de train(st)er.
e. Het is niet toegestaan in officiële wedstrijden voor D.O.S.C. uit te komen zonder dat men is
ingeschreven in het ledenadministratiesysteem.
f. De aanmelding is dan pas definitief indien deze wordt/is bevestigd door D.O.S.C.
2. LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE
a. Ieder lid van de sportvereniging D.O.S.C. heeft één of meerdere lidmaatschappen.
b. Voor dit lidmaatschap is contributie verschuldigd. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld op
de Algemene Ledenvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
c. Voor enkele lidmaatschappen zijn extra kosten verplicht, zoals een kledingbijdrage, kosten van een
spelerskaart enz. Het bestuur van betreffende afdeling kan u daar verder over informeren.
d. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen, of voor het resterende deel van het
seizoen, indien men zich tussentijds aanmeldt. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar
daarop.
e. Indien de beëindiging van een lidmaatschap niet vóór 30 juni wordt gemeld, wordt het lidmaatschap
automatisch met een seizoen verlengd.
f. Beëindiging van een lidmaatschap moet te allen tijde schriftelijk per e-mail of brief bij de
ledenadministrateur worden gemeld.
g. Bij het afsluiten van meerdere lidmaatschappen per persoon, krijgt diegene een korting van 15% op
de totale verschuldigde contributie, uitgezonderd de eventuele extra kosten.
h. De aanmeldingskosten bedragen € 5,- Deze worden op de eerste factuur bij het nieuwe lid in
rekening gebracht. Dit is uitsluitend van toepassing op nieuwe leden die nog geen lidmaatschap
hebben.
3. BETALING VAN DE CONTRIBUTIE
a. Betaling van de contributie is mogelijk in termijnen dan wel in één keer het volledige
contributiebedrag.
b. Betaling in één keer is mogelijk door overschrijving of per automatische incasso.
c. Betaling in termijnen is ALTIJD per automatische incasso.
d. De kosten voor de automatische incasso worden extra in rekening gebracht (momenteel € 0,20 per
termijn).
e. Door ondertekening van het inschrijfformulier dan wel machtiging via het inschrijfformulier op de
website, machtigt u sportvereniging D.O.S.C. om het contributiebedrag van uw rekening af te
schrijven. De factuur wordt uiterlijk 6 werkdagen voor de incassodatum per mail toegezonden.
f. Indien de contributie niet betaald wordt, dragen wij de vordering over aan een incassobureau,
waarbij kosten en rente voor rekening komen van de betalingsplichtige. Uiteraard krijgt u eerst een
betalingsherinnering en een aanmaning.
g. Indien een lidmaatschap tussentijds wordt beëindigd vindt geen restitutie plaats van betaalde
contributie. Uitsluitend op medische gronden of vanwege verhuizing kan het Dagelijks Bestuur
besluiten hiervan af te wijken.

h. Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen/trainingen/wedstrijden ontzegd worden.
i. Indien u vragen hebt over of opmerkingen op een door ons toegezonden factuur, s.v.p. altijd
schriftelijk of per e-mail reageren bij de ledenadministrateur, via ledenadministratie@dosc.nl
4. VRIJWILLIGERSWERK EN OVERIGE SPELREGELS
a. Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is onze basis.
b. Al onze seniorleden of de ouders van onze jeugdleden moeten hieraan een jaarlijkse bijdrage
leveren indien zij hiervoor door het bestuur van de sportafdeling, waarvan zij een lidmaatschap
hebben, worden benaderd.
c. Hoofdbestanddeel van het vrijwilligerswerk zijn de bardiensten in ons paviljoen. De afdelingen
roosteren hun leden en ouders van jeugdleden hiervoor in. Uitsluitend zij, die al op enig andere wijze
vrijwilligerswerk voor de vereniging verrichten, kunnen hiervan vrijgesteld worden.
d. In de ALV van D.O.S.C. zijn gedragsregels vastgesteld. Deze zijn te lezen op de website www.dosc.nl.
Ieder lid dient zich daaraan te houden.
Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, schrijft u zich in als lid van D.O.S.C. en neemt u
de rechten en plichten op u, welke het gevolg zijn van het lidmaatschap van uw keuze, zoals hierboven
beschreven en in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Voor klachten van elke aard kan men terecht bij het Dagelijks Bestuur van D.O.S.C.. In dat geval
verzoeken wij u de klacht schriftelijk of per mail mede te delen via het secretariaat, Fornheselaan 78,
3734 GD, Den Dolder of db@dosc.nl

