Algemene voorwaarden D.S.B.V. “Shot”
Om deel te nemen aan activiteiten van D.S.B.V. “Shot” is het verplicht lid te zijn van D.S.B.V. “Shot”.
Om je in te schrijven voor een activiteit, is het verplicht je eerst te hebben ingeschreven als lid en de
contributie betaald te hebben. De contributie voor 2020/2021 is €10.
Voorwaarden inschrijven
1. Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de website van D.S.B.V. “Shot”
(www.shotbeach.nl).
2. De inschrijvingen openen op de eerste dag van de OWee. Inschrijven is niet meer mogelijk na
1 maart.
3. Om lid te worden bij D.S.B.V. “Shot” is het verplicht student te zijn aan een Nederlandse
hogeschool of universiteit. Het bestuur mag besluiten hier een uitzondering op te maken
wanneer dit het beachvolleybalniveau van de vereniging ten goede komt.
4. De inschrijving is definitief wanneer de contributie ontvangen is.
5. Wanneer de contributie 2 weken na inschrijven nog niet ontvangen is, is de inschrijving
ongeldig.
Verlengen lidmaatschap
1. Het verlengen van het lidmaatschap gebeurt door middel van het verlengingsformulier dat
naar alle leden gestuurd wordt.
2. Wanneer het verlengingsformulier niet ingevuld is voor 1 september, wordt het
lidmaatschap automatisch beëindigd.
3. Wanneer de contributie niet voor 1 oktober betaald is, wordt het lidmaatschap alsnog
beëindigd.
Stoppen lidmaatschap
1. Uitschrijven kan door middel van het verlengingsformulier dat naar alle leden gestuurd
wordt.
2. Uitschrijven is ook mogelijk door een mail te sturen naar secretaris@shotbeach.nl.
3. Wanneer een lid zich gedurende het jaar uitschrijft, heeft hij/zij geen recht op restitutie van
de betaalde contributie.
X-abonnement
1. Om deel te mogen nemen aan trainingen die plaatsvinden op de velden van X, is het
verplicht in het bezit te zijn van een geldig X-abonnement.
2. Om deel te nemen aan trainingen die plaatsvinden op andere locaties, is het niet verplicht in
het bezit te zijn van een X-abonnement.
3. Wanneer een lid niet de gegevens van een jaarlijks X-abonnement heeft doorgegeven voor 1
november, kunnen extra kosten voor de trainingen op de velden van X in rekening gebracht
worden.

