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Restitutiereglement
Restitutie van contributie bij blessures
Het is mogelijk bij een langdurige blessure restitutie van de contributie te krijgen. Om hiervoor in
aanmerking te komen, dient men het onderstaande ‘Formulier voor het aan-/afmelden van een
blessure’ bij aanvang en beëindiging ingevuld in te leveren bij de secretaris.
De restitutieregeling is alleen van toepassing als iemand gedurende een aaneengesloten periode
vanwege een blessure helemaal geen gebruik kan maken van de faciliteiten voor trainingen en
wedstrijden. In alle andere zwaarwegende gevallen heeft het bestuur de mogelijkheid om restitutie
te verlenen.
Eigen risico
Voor de berekening van de restitutie geldt een eigen risico van drie kalendermaanden.
Er wordt gerekend per eerste dag van de blessure tot het einde daarvan. Op de verenigingsbijdrage
wordt het aantal geblesseerde dagen minus het eigen risico van drie maanden verleend. Het
resultaat gedeeld door 30 is het aantal maanden - afgerond tot op een halve maand - waarvoor
restitutie gerekend wordt.
Op de bondsbijdrage kan geen restitutie worden verleend, omdat dit deel afgedragen dient te
worden aan het Nederlands Handbal Verbond.
Op de tenuebijdrage kan ook geen restitutie worden verleend.
De afhandeling vindt plaats, nadat de penningmeester de door de mentor/coach geaccordeerde aanen afmelding van de blessure via het blessureformulier van de secretaris heeft ontvangen.
Uitslag over de aanvraag van de restitutie zal zo spoedig mogelijk per e-mail worden meegedeeld aan
de aanvrager.
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Formulier voor het *aan-/afmelden van een blessure
Met dit formulier contributierestitutie geeft ondergetekende te kennen dat hij/zij *geblesseerd
is/terugkeert van een blessure. Lees goed de onderstaande voorwaarden voordat je dit formulier
instuurt, om teleurstelling te voorkomen.
 Contributierestitutie van een deel van het verenigingsdeel is alleen mogelijk bij een
langdurige blessure van meer dan drie maanden. In alle andere gevallen beslist het bestuur.
 Als je aan het begin van het seizoen geblesseerd bent/raakt, dien je als lid van Oliveo
Handbal nog steeds voor het hele jaar de contributie te betalen.
 Je dient je blessure door middel van dit ingevulde formulier kenbaar te maken bij het bestuur
via de secretaris, anders kan er van contributierestitutie geen sprake zijn.
 Afhandeling van de restitutie vindt aan het einde van het seizoen plaats.
Naam:
Team:
E-mailadres:
Mobiele nummer: 06Telefoonnummer:
Aard van de blessure:
Blessure opgelopen op/niet meer getraind/gespeeld sinds :
Naam en handtekening mentor/coach: ………………………………………………………………………...............
Terugkeer training op:

Aantal geblesseerde dagen:
Naam en handtekening mentor/coach: ………………………………………………………………………...............

Handtekening:
(van een ouder/verzorger bij minderjarigen)

Datum: ……../……../201……..
Bank-/gironummer ………………………… t.n.v.
……………………………………………………………….

Akkoord Voorzitter
akkoor
restitutie voor :

maanden

*Doorhalen wat niet van toepassing is
Doe het formulier in een envelop in de brievenbus van de vereniging t.a.v. secretaris Oliveo Handbal
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