
 

Tweede versie – november 2021 

Hoofdpunten van het ‘Financieel Beleid’ van BC Mariken 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2021 en op 17 november 2021 heeft het bestuur van BC 

Mariken haar financieel beleid gepresenteerd. Daarin zijn de reeds lopende afspraken ter verduidelijking op 

papier zijn gezet. Dit document zijn de hoofdpunten voor (nieuwe) leden. Het volledige financiële beleid is op 

te vragen bij het bestuur. 

Algemeen 

BC Mariken is een vereniging zonder winstoogmerk. We willen een veilig financieel klimaat. Eventuele 

tegenslagen willen we kunnen opgevangen. Daarom streven we naar een bedrag van ongeveer 39% van het 

eigen vermogen aan liquide middelen aan het begin van het seizoen. In het seizoen 2020-2021 komt dit neer 

op €22.000. 

De begroting wordt elk jaar in de mei ALV besproken en goedgekeurd door de leden. De jaarrealisatie, ook wel 

jaarrekening genoemd, wordt jaarlijks gepresenteerd in de november ALV. Van tevoren controleert de 

kascontrolecommissie de realisatie samen met de penningmeester. De kascommissie bestaat uit twee leden. 

Een kascommissielid wordt voor twee jaar aangesteld, waarbij de voorkeur bestaat dat de twee leden niet 

tegelijkertijd worden vervangen om de kwaliteit van de kascontrole te waarborgen. 

Contributies 

- Contributie wordt jaarlijks geïnd, bij voorkeur voor 1 oktober van het desbetreffende seizoen.  

- Bij inschrijving in loop van het seizoen betaalt het lid alleen de resterende maanden die hij/zij mee kan 

spelen. 

- Bij voorkeur wordt er betaald middels een jaarlijkse automatische incasso.  

- Indien het lid kiest voor betalen in vier termijnen dient het lid de administratiekosten van €6 te 

betalen.   

- Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie 

van het verschuldigde bedrag. 

- Opzegging van het lidmaatschap moet voor de start van het nieuwe seizoen (1 augustus). 

- Indien een lid tijdens het jaar een blessure of ziekte oploopt waardoor hij/zij minstens 1 maand niet 

kan badmintonnen, maakt het lid aanspraak op een restitutie van de contributie vanwege ziekte. De 

maanden waarin het lid niet kan spelen door de ziekte worden in restitutie gebracht, waarbij er 

minstens een basisbedrag van twee maanden contributie is betaald. 

Korting 

Studenten aan het MBO, HBO of WO hebben recht op 20% op het lidmaatschap. Middelbare scholieren die 

voor een seniorlidmaatschap betalen hebben ook recht op 20% korting. Bij meerdere badmintonnende leden 

binnen één gezin heeft het elk tweede en volgend minderjarig lid recht op 20% korting. Kortingen kunnen niet 

gecombineerd worden. 

Debiteuren 

Binnen één maand na afname van materialen door een lid stuurt de penningmeester een factuur. Elke twee 

weken volgt een herinnering. Na twee herinneringen volgt een aanmaning. Na de aanmaning kan het bestuur 

besluiten tot het inschakelen van een incassobureau.   


