Publicatie P3.1
Inschrijfgeld nationale competitie en nationale beker

WR artikel 3.1.3.5, 3.2.3.13 en 3.8.3.5
Voor deelname aan de competitie is de vereniging per team inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het
inschrijfgeld wordt door de Organisator vastgesteld, en jaarlijks, vóór 1 april, gepubliceerd.
datum vaststelling
door

31 maart 2016
Man. Wedstrijdzaken

Inschrijfgelden en Tarieven 2016-2017
Eredivisie

(2015-2016)

Reguliere competitie, 18 wedstrijden (dames)

5.655,00

(5.575,00)

Reguliere competitie, 22 wedstrijden (heren)

6.370,00

(6.280,00)

Kampioenspoule, 10 wedstrijden (dames)

2.760,00

(2.760,00)

Degradatiepoule, 6 wedstrijden (dames)

1.655,00

(1.655,00)

300,00

(300,00)

Licentie (per speler, per seizoen)

10,00

(10,00)

Licentie - aanvullend (per speler, per seizoen)

12,50

(12,50)

Play-off wedstrijden (per team, per wedstrijd)

DataVolley

1.100,00

ex BTW* (1.100,00)

* onder voorbehoud
Europacup
Algemene afdracht + 1e ronde CL

310,00

(310,00)

Algemene afdracht + 1e ronde EC II en III

155,00

(155,00)

Per thuistoernooi, na eerste speelronde

51,50

(51,50)

Per uittoernooi, na eerste speelronde

10,50

(10,50)

Per thuis- en uitwedstrijd/per tegenstander,

26,00

(26,00)

4.055,00

(3.995,00)

na eerste speelronde
Topdivisie
Reguliere competitie, 22 wedstrijden
Licentie (per speler, per seizoen)

10,00

(10,00)

Licentie - aanvullend (per speler, per seizoen)

12,50

(12,50)

2.520,00

(2.520,00)

2.100,00

(2.100,00)

Voorronde, 1 wedstrijd – per team, per wedstrijd

37,50

(37,00)

1e Ronde, toernooi/4 teams - per team, per toernooi

92,50

(90,00)

2 Ronde, toernooi/4 teams – per team, per toernooi

162,50

(160,00)

1/8 Finale, 1 wedstrijd – per team, per wedstrijd

182,50

(178,00)

1/4 Finale, 1 wedstrijd – per team, per wedstrijd

182,50

(178,00)

225,00

(220,00)

Eerste Divisie
Reguliere competitie, 22 wedstrijden
Tweede Divisie
Reguliere competitie, 22 wedstrijden
Nationale Beker

e

1/2 Finale, 2 wedstrijd – per team, per wedstrijd
Finale

Prijzengeld

- Winnaar

3.000,00

- Verliezer

2.000,00
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Zitvolleybal
Eredivisie, reguliere competitie

640,00

(630,00)

Eerste divisie, reguliere competitie

440,00

(435,00)

Eerste divisie per toernooi
Tweede divisie, reguliere competitie
Tweede divisie per toernooi

70,00

(70,00)

295,00

(290,00)

45,00

(45,00)
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