
 
Contributie SCM-Boxing 

 
 
SCM-Boxing is een vereniging. Alle contributie en andere opbrengsten komen dan ook ten 
goede aan de vereniging. 
De hoogte van de contributie is vastgesteld door de ALV (dus de leden).  
 
De contributie is leeftijdsafhankelijk en bedraagt:  
€ 14,00 per maand tot 16 jaar; 
€ 17,00 per maand tot 18 jaar; 
€ 22,50 per maand vanaf 18 jaar. 
 
Leden uit hetzelfde gezin met hetzelfde woonadres krijgen 5% korting op hun 
lidmaatschap. 
 
Wedstrijdboksers betalen een toeslag van € 2,50 op hun contributie. De kosten voor 
wedstrijdkleding, reiskosten, extra trainingen en wedstrijdonkostenvergoeding komen 
voor rekening van de club. 
 
De betaling van de contributie heeft te maken met het lidmaatschap van de vereniging. 
Dus niet met het veel of niet deel nemen aan de trainingen.  
Door het lidmaatschap van onze vereniging kan men wel onbeperkt gebruik maken van alle 
recreant trainingen (na beheersing basis technieken Olympisch boksen) maar ook aan 
andere activiteiten (bijv. BBQ, feesten). 
Bij het lidmaatschap van onze vereniging is ook het lidmaatschap van de Boks Bond 
inbegrepen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de vereniging. 
 
Doorlopende (Europese) incasso: 
Binnen onze vereniging is gekozen om de contributie alleen middels doorlopende 
automatische incasso te innen. De inning hiervan is uitbesteed aan ClubCollect  
(NLCollect B.V.). 
 De contributie wordt altijd ingehouden op de eerste werkdag van de nieuwe maand. 
 
Contributieachterstand: 
Bij te late betaling of storno van je contributie komt er een verhoging op je contributie 
van € 5,- euro bij de eerste maand, vanaf twee maanden achterstand wordt dit € 10,- per 
maand.  Clubcollect zal dan contact met je opnemen. 
Blijft men nog in gebreke dan zal er bij 2 maanden achterstand een schorsing komen om 
deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging. Bij 3 maanden volgt royement van 
het lidmaatschap. Tevens zal dit ook door gegeven worden aan de Boks Bond. Verder kan 
de vereniging besluiten de schuld uit te besteden aan een incassobureau met alle kosten 
van dien. 
Het bovenstaande is niet leuk maar wel eerlijk naar de andere leden toe die anders voor 
deze kosten moeten opdraaien.  
 
Natuurlijk kan er altijd iets bijzonders aan de hand zijn. Mocht dit zo zijn neem dan van 
te voren contact op met de voorzitter. Er kan dan altijd wel een regeling getroffen 
worden. De verhogingen vervallen dan. 



  
 
 
 
 
Opschorting contributieverplichting: 
Bij langdurig verblijf in het buitenland (vakantie/stage/werk) en ziekte/blessure is het 
mogelijk om de contributiebetaling op te laten schorten. Men dient dit zelf schriftelijk 
(via mail) aan te vragen bij het bestuur. Ingangsdatum hiervan is altijd na 1 
kalendermaand na meldingsdatum en voor een periode van maximaal ½ jaar. 
 
Opzegging/afmelding: 
Dit moet altijd schriftelijk of via e-mail. Hou er rekening mee dat je na de 
opzegging nog 1 kalendermaand opzegtermijn hebt. Je moet dus dan nog 1 maand na 
de opzegmaand contributie betalen.  
E-mail adres voor afmeldingen : info@scm-boxing.nl 
Adres secretariaat is  : Sauternuslaan 5 D, 6213 EM-Maastricht   
 
Informatie ING bank Sport Club Maastricht (SCM): 
IBAN:  NL81INGB 0000395971. 
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