---For English scroll down---Voorwaarden lidmaatschap
1. Lidmaatschappen:
1. Competitiespelend lid (CL): je wordt ingedeeld in een team en ingeschreven in de Nevobocompetitie, dit betekent dat je geacht wordt bij de trainingen en wedstrijden aanwezig te
zijn. Je traint een of twee keer per week en speelt bijna elke week een wedstrijd op
vrijdagavond of zaterdagmiddag. Wanneer je meer dan zeven competitieweekenden mist
mag je geen CL worden, tenzij de Technische Kommissie hier een uitzondering voor maakt. Je
mag naar alle andere activiteiten komen. Je bent verplicht om de wedstrijdkleding aan te
schaffen en te dragen. Je bent verplicht om een X-abonnement aan te schaffen.
2. Buitengewoon lid (BL): je wordt niet ingedeeld in een team, wat betekent dat je geen
trainingen volgt en niet mag deelnemen aan wedstrijden. Je mag naar alle overige
activiteiten (incl. techniektraining) komen, je hebt stemrecht op de AV en je hebt recht het
jaar erna weer CL te worden (zonder consequenties van de ledenstop). Wanneer het lid
deelneemt aan de techniektrainingen, is hij verplicht een X-abonnement aan te schaffen.
3. Reünist (R): afhankelijk van je Reünistencategorie ontvang je bepaalde dingen. Je bent geen
verenigingslid meer en hebt geen stemrecht op de AV.
Categorie 0: het eerste jaar dat je Reünist bent, hoef je niets te betalen en ontvang je de
Reünistenbrief, word je uitgenodigd voor de Reünistenborrel en ontvang je de Ruïne.
Wanneer je na dit jaar niets aangeeft, word je automatisch Reünist af.
Categorie 1: je betaalt een Reünistencontributie van tien euro en ontvangt de
Reünistenbrief.
Categorie 2: je betaalt een Reünistencontributie van twintig euro en ontvangt naast het
bovenstaande de Ruïne en wordt uitgenodigd voor de Reünistenborrel.
Categorie 3: je betaalt een Reünistencontributie van dertig euro en ontvangt naast het
bovenstaande een lustrumboek in een lustrumjaar.
Categorie 4: je betaalt een Reünistencontributie van zeventig euro en ontvangt naast het
bovenstaande een uitnodiging voor de ConstitutieBorrel en de optie om Vriend van Punch te
worden.
Categorie Oud: was je al Reünist voor seizoen ’20 – ’21, dan kan je beslissen om je oude
Reünistenlidmaatschap aan te houden. De contributie is dan 25 euro en je ontvangt het
lustrumboek, de Reünistenbrief, de Ruïne en een uitnodiging voor de Reünistenborrel.
4. Lid-af: geen verplichtingen en geen contributie. Wanneer je aangeeft dat je gegevens
bewaard mogen worden, word je uitgenodigd voor het OudLedenToernooi in een
lustrumjaar.
De kosten van de reguliere lidmaatschappen wordt jaarlijks op de Mei AV bepaald en zijn onderaan
dit document terug te vinden. De kosten van de Reünistenlidmaatschappen zijn vastgesteld in het
Reünistenplan.

2. Voorwaarden inschrijven:
1. Inschrijven kan alleen persoonlijk bij het (Kandidaats)Bestuur;
2. Inschrijven kan vanaf de maandag van de OWee tot en met de tweede woensdag van de
instuiftrainingen;
3. Het is verplicht minstens twee instuiftrainingen bij te wonen, anders is de inschrijving niet
geldig;

4. Punch hanteert een ledenstop voor nieuwe leden, dit betekent dat inschrijving geen garantie
geeft voor een lidmaatschap;
5. Een nieuw ingeschreven lid mag zich uitschrijven tot de inschrijfdeadline. Als je je na de
inschrijfdeadline weer uitschrijft, krijg je een boete van 25 euro.

3. Ledenstop:
1. In eerste instantie worden de inschrijvers ingedeeld op niveau, dit wordt gedaan door de
Technische Kommissie;
2. Voor de overige plaatsen wordt er bij teveel aanmeldingen geloot met een gewogen loting
volgens het ledenstopbeleid;
3. Voor vragen betreffende de teamindeling kan er gemaild worden naar TK@punch.tudelft.nl.

4. Gedurende het lidmaatschap
1. Wanneer het lid hier niets tegengestelds over laat weten, geeft het lid toestemming om
foto’s en video’s te maken van hem/haar op alle Punch-activiteiten;
2. Punch behoud het recht om dit beeldmateriaal te verspreiden;
3. Elk lid is verplicht het IVA-certificaat en de spelregelcursus te maken. Deze worden verstrekt
door het (Kandidaats)Bestuur.

5. Verlengen lidmaatschap
1. Het verlengen van het lidmaatschap gebeurt via het verlengingsformulier dat in het voorjaar
verstuurd wordt. Hierin moet het lidmaatschap voor het volgende jaar worden gedefinieerd;
2. Wanneer het formulier niet wordt ingevuld, wordt het lid automatisch Buitengewoon lid met
de bijbehorende financiële gevolgen (1.2);

5. Stoppen Lidmaatschap:
1. Uitschrijven kan via het verlengingsformulier dat in het voorjaar verstuurd wordt of door een
mail te sturen naar secretaris@punch.tudelft.nl. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het
uitschrijven;
2. De uitschrijfdeadline is 1 augustus. Schrijft een lid zich na deze deadline uit dan zullen hier
financiële gevolgen aanhangen;
3. Wanneer een lid in het verlengingsformulier ‘weet ik nog niet’ invult als antwoord op de
vraag wat voor lid je volgend jaar wilt worden, is het lid zelf verantwoordelijk om voor de
uitschrijfdeadline (5.2) te laten weten wat voor lidmaatschap hij/zij volgend jaar wil;
4. Wanneer het lid in het verlengingsformulier ‘weet ik nog niet’ invult als antwoord op de
vraag wat voor lid je volgend jaar wilt worden en niets laat weten voor de uitschrijfdeadline
(5.2), wordt het lid automatisch BL met de bijbehorende financiële gevolgen (1.2).
In overleg met het (Kandidaats)Bestuur kan er worden afgeweken van deze regels.

Membership conditions
1. Memberships
1. Competition-playing member (CL): you will be put in a team and you will be registered in the
competition of the Nevobo, which means you are to attend the practices and matches. You
train once or twice per week and you will have a match almost every week on Friday evening
or Saturday afternoon. If you miss more than seven competition weekends, you are not
allowed to become CL, unless the Technical Kommittee makes an exception. You are allowed
to come to all Punch activities. You are obliged to buy and wear the match outfit. You are
obliged to buy an X subscription.
2. Extraordinary member (BL): you will not be part of a team, which means you can’t attend
practices and matches. You are allowed to attend other activities (incl. technique practices),
to vote at the General Member Assemblies (GA’s) and you have the right to become a
Competition-playing member next year (without the consequences of the member limit
policy). If you join the technique practices, you are obliged to buy an X subscription.
3. Reunion Member (R): depending on the category of Reunion Member you are, you receive
certain things. You are not a member of the association and do not get to vote on the GA.
Category 0: the first year you are a Reunion Member you do not have to pay. You will receive
the Reunion letter, are invited for the Reunion Member drink and receive the Ruïne. If you
do not extend your membership you will automatically become a non-member.
Category 1: you pay an Reunion contribution of ten euros and receive the Reunion letter.
Category 2: you pay an Reunion contribution of twenty euros and receive the things from
above, the Ruïne and an invitation for the Reunion drinks.
Category 3: you pay an Reunion contribution of thirty euros and receive the things from
above and the lustrum book in a lustrum year.
Category 4: you pay an Reunion contribution of seventy euros and receive the things from
above, an invitation for the Constitution drink and the option to become ‘Friend of Punch’
(Vriend van Punch).
Category Oud: if you already were Reunion Member before ’20 – ’21, you are able to keep
the old Reunion Member membership. You pay 25 euros and receive the lustrum book, the
Reunion letter and the Ruïne. You are also invited for the Reunion drinks.
4. Non-member: no obligations and no contribution. If you let us keep your contact details, you
will be invited for the Old Members Tournament in lustrum years.
The costs of the regular memberships are yearly determined at the May GA and can be found on the
bottom of this document. The costs of the Reunion Member memberships are determined by the
Reunion Member plan.

2. Conditions subscribing:
1. It is only possible to subscribe personally at the (Candidate)Board;
2. You can subscribe from the Monday of the OWee until the second Wednesday of the tryouts;
3. You are obliged to attend at least two of the try-outs, otherwise your subscription isn’t valid;
4. Punch has a member limit policy for new members, which means that subscribing doesn’t
give a guarantee for a membership;
5. A new member can unsubscribe until the subscription deadline. If a new member quits after
this deadline, a fee of 25 euros is owed to Punch.

3. Member limit:
1. First enrolments will be put in the teams according to their level of play, this will be decided
by the Technical Kommittee (TK);
2. There will be a weighted drawing for the other places in the lowest teams if there are too
many subscriptions as explained by the member limit policy;
3. For further questions about the forming of the teams, you can mail to TK@punch.tudelft.nl.

4. During the membership
1. Unless a member informs differently, the member gives permission for Punch to take
pictures and shoot video at all Punch activities;
2. Punch is allowed to spread the imagery;
3. Every member is obliged to get the IVA-certification and the game rules course. These will be
provided by the (Candidate)Board.

5. Extending membership
1. You have to extend your membership by completing the extension form, which will be send
in spring. In this form you must define your membership for the next year;
2. When the extension form is not completed, the member will automatically become an
extraordinary member (BL) with all financial consequences (1.2).

6. Quitting the membership:
1. It is possible to unsubscribe via de extension form, which will be send in the spring, or by
sending an email to secretaris@punch.tudelft.nl. The member is responsible for
unsubscribing;
2. The deadline for unsubscribing is August 1st. If a member quits after this deadline then there
will be financial consequences;
3. When a member answers ‘I don’t know’ on the question what kind of member he/she wants
to be the next year, the member is responsible to tell the Board before the deadline (5.2)
what kind of member he/she wants to be next year.
4. When a member answers ‘I don’t know’ on the question what kind of member he/she wants
to be the next year and you do not inform the Board about your choice, you will
automatically become an extraordinary member with al financial consequences (1.2).
The (Candidate)Board is allowed to deviate from these rules.

Kostentabel:
Lidmaatschap
Entreegeld*

Kosten
€5,-

Uitleg
Extra kosten bij inschrijving.

Externe trainerstoeslag*

Max. €22,-

Voor teams die een externe trainer hebben.

Competitiespelend lid (CL)*

€110,-

X-abonnement

±€119

Verplicht trainingen en wedstrijden, Nevobolidmaatschap en Pandbijdrage.
Deze kosten worden jaarlijks bepaald de X, zie
https://www.tudelft.nl/x/aanbod/xabonnement/

Wedstrijdshirt
Wedstrijdbroekje

€42,€20 - €25

Mannen: ongeveer €25,-. Vrouwen: ongeveer
€20,-.
Buitengewoon lid (BL)*
€32,50
Kan alleen als je al lid bent, geen trainingen
(m.u.v. specialisatietraining) en wedstrijden,
stemrecht AV, recht om weer CL te worden.
Reünist (R)
€0 - €70
Afhankelijk van je Reünistencategorie. Zie het
Reünistenplan.
*deze kosten worden jaarlijks op de Mei AV bepaald voor het komende seizoen.

ENGLISH
Cost table:
Membership
Entrancefee*

Costs
€5,-

Explanation
Extra costs for subscription

External trainersfee*

Max. €22,-

For teams that have an external trainer

Competition playing member
(CL)*
X subscription

€110,-

Obligatory practices and matches, Nevobomembership and Pandfee.
The costs are yearly determined by X, see
https://www.tudelft.nl/en/x/whats-on-offer/xsubscription

Match shirt
Match shorts
Extraordinary member (BL)*

€42,€20 - €25
€32,50

±€119

Men: around €25,-. Women: around €20,Only possible if you are already CL, no practices
(except technique practice) and matches, voting
right at GA and right to become CL again.
Reünist (R)
€0 - €70
Depending on your Reunion Member Category.
See Reunion Member plan.
*the costs for the next season are yearly determined at the May GA.

