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Toepassing. 
Deze regeling de hoogte en toepasselijkheid van contributies en bijdragen binnen AV’56. !
Definities: 
Verenigingscontributie: de bijdrage die de vereniging in rekening brengt aan de leden 
voor het gebruik  
   maken van training- en wedstrijdfaciliteiten. 
Bondscontributie: de jaarlijkse bijdrage die door de Atletiek Unie in rekening wordt 

gebracht voor alle bij de vereniging ingeschreven leden. 
Moedervereniging: de vereniging waarbij het lid staat ingeschreven en voor uitkomt tijdens 

wedstrijden. 
Wedstrijdlicentie: de jaarlijkse bijdrage die door de Atletiek Unie in rekening wordt 
gebracht voor  
   alle leden die daar specifiek voor gekozen hebben. 
Kaderleden:  Een kaderlid is iemand die zich, al dan niet tegen vergoeding, 
structureel een  
   bijdrage levert aan het laten functioneren van de vereniging. Deze staat 
vermeld  
   op de vrijwilligerslijst. !
Vrijstellingen: 
De volgende functionarissen zijn vrijgesteld van verenigingscontributie en bondscontributie: 

- Ereleden  
- Bestuursleden 
- Trainers vanaf categorie 1 
- Kaderleden die geen gebruik maken van training- en wedstrijdfaciliteiten !

Gezinskorting: 
Gezinnen, waarvan twee of meer gezinsleden, lid zijn van AV’56, ontvangen bij de 
contributiebetaling over het vierde kwartaal een korting van € 4,50 per gezinslid. Daarbij is de 
situatie per 1 oktober van het betreffende jaar bepalend en de gezinsleden dienen op 
hetzelfde adres woonachtig te zijn. De gezinskorting is niet van toepassing op gastleden. !
Studentenkorting: 
Leden die buiten de provincie wonen en studeren, betalen 50% van de verschuldigde 
contributie. Indien deze leden lid zijn van een andere vereniging buiten de provincie, betalen 
zij de bondscontributie en eventuele wedstrijdlicentie aan de moedervereniging. !
Gastleden: 
Leden die lid zijn van een andere vereniging en gebruik maken van de faciliteiten van AV’56, 
betalen de volledige verenigingscontributie. De bondscontributie en eventuele 
wedstrijdlicentie betalen zij aan de moedervereniging. Gastlidmaatschap vindt dus plaats met 
medeweten van de moedervereniging. !
Donateurs/ondersteunende leden: 
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AV’56 kent een donateurschap. De kosten hiervan bedragen € 45,- per jaar en dient in één 
bedrag aan het begin van het jaar te worden voldaan. Donateurs zijn zowel lid van AV’56 als 
van de Atletiek Unie. !
Hoogte en incasso van de verenigingscontributie: 
De hoogte van de verenigingscontributie wordt door de algemene ledenvergadering jaarlijks op 
voordracht van het bestuur vastgesteld. De verenigingcontributie is bij aanvang van het 
kwartaal verschuldigd en wordt per kwartaal geïncasseerd op basis van de verstrekte 
incassomachtiging. !!!
Hoogte en incasso van bondscontributie en wedstrijdlicentie: 
De hoogte van de bondscontributie en wedstrijdlicentie wordt jaarlijks door de Atletiek Unie 
vastgesteld. De bondscontributie en eventuele wedstrijdlicentie is bij aanvang van het  
kalenderjaar verschuldigd en wordt in het eerste kwartaal geïncasseerd op basis van de 
verstrekte incassomachtiging. !
Publicatie: 
Alle tarieven van contributie en bijdragen worden jaarlijks op de website van de vereniging  
gepubliceerd. !!


