MAKSUSELOSTE

Hunters Juniors seuratoimintamaksu

1.5.2019
Voimassa 01.05.2019 – 30.04.2020

Seuratoimintamaksuilla katetaan pääosa seuran toiminnan yhteisistä kustannuksista. Muut joukkuekohtaiset kustannukset
(kuten peli- ja seura-asut, jäämaksut, ulkopuolinen valmennus, pelimatka- ja vierasturnauskulut, muut harjoitus- ja oheistilat)
joukkueet veloittavat erikseen toimintamaksun (kk-maksun) yhteydessä.
Seuratoimintamaksut pitävät sisällään:
• henkilöjäsenyyden Hunters Juniors ry
• seuran jäsenyyden Suomen Jääkiekkoliitossa (SJL)
• seuratoimihenkilöiden palkat sivukuluinen ja verottomat kulukorvaukset. (Seuran hallituksen jäsenille ei makseta
palkkioita.)
• seuran jäät esim. kesänleirit
• maalivahtivalmennus, muk. luk. mv-jäät ja valmentajan kulukorvaukset
• valmennukseen käytettävät tarvikkeet
• seuran kiinteät kulut mm. kirjanpito, kotisivut, kokoustilavuokrat jne.
• seuran ja joukkueiden kotisivut ja niiden ylläpito ja kehittäminen
• seuran kausijulkaisun suunnittelu-, taitto- (ja painatus) kustannukset
• pelaajien ilmaisen sisäänpääsyn Porvoon Huntersin Suomi-sarjan peleihin
• koulutukset ja kauden päättäjäiset
• osa kiekkokoulun kuluista katetaan seuratoimintamaksulla
Maksun suuruus ja ajankohta
Seuratoimintamaksut ovat kausikohtaisia ja seuran vuosikokous päättää niistä hallituksen esittämän talousarvion pohjalta.
Seuratoimintamaksujen maksuvelvollisuus syntyy pelaajan osallistuessa seuran toimintaan. Toimintaan osallistuminen edellyttää
seuraan ilmoittautumista. Jäsenmaksu koskee jokaista seuran toiminnassa mukana olevaa pelaajaa ja neljää toimihenkilöä per
joukkue.
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Pelaajakohtainen seuramaksu on ikäluokissa B-F1 yhteensä 265,00 euroa ja ikäluokassa F2 yhteensä 155,00 euroa.
Seuratoimintamaksu laskutetaan ikäryhmiltä B-F1 neljässä erässä:
• Erä 1: 60,00 €, eräpäivä 30.9.2019
• Erä 2: 60,00 €, eräpäivä 15.10.2019
• Erä 3: 60,00 €, eräpäivä 15.11.2019
• Erä 4: 50,00 €, eräpäivä 15.1.2020
Seuratoimintamaksu laskutetaan ikäryhmiltä F2 kahdessa erässä:
• Erä 1: 60,00 €, eräpäivä 15.1.2020
• Erä 2: 60,00 €, eräpäivä 15.2.2020
Jäsenmaksut
• B-F1 pelaajat, 35,00 €, eräpäivä 30.9.2019
• B-F1 toimihenkilöt, 35,00 €, eräpäivä 15.10.2019
• F2 pelaajat ja toimihenkilöt, 35,00 €, eräpäivä 15.1.2020
Seuran tilitoimisto siirtää joukkuekohtaiset summat maksuista suoraan joukkueiden tililtä eräpäivänä seuran tilille. Veloitettavat
summat perustuvat joukkueenjohtajien ylläpitämään jäsenrekisteriin Jopoxissa. Tiedot tulee olla ajan tasalla pelaajien osalta
15.9.2019 mennessä. Toimihenkilömaksut peritään kaikilta joukkueilta aina 4 henkilön mukaan, vaikka toimihenkilöitä olisi
joukkueessa enemmän. Joukkueen katsotaan siis aina tarvitsevan vähintään joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan,
vastuuvalmentajan ja huoltajan. (toimihenkilölisenssit tulee kuitenkin olla kaikilla joukkueen toiminnassa mukana olevilla
toimihenkilöillä) Mikäli pelaaja aloittaa toimintansa seurassa 1.1.2020 jälkeen, hän maksaa seuratoimintamaksuista puolet.
KIEKKOKOULUMAKSU
Kiekkokoulumaksu peritään kiekkokouluun ilmoittautuneilta. Kiekkokoulussa pelaa G-ikäryhmä ja sitä nuoremmat.
Kiekkokoulumaksu jakaantuu syys- ja kevätkaudelle, xx,00 euroa per kausi. Seura veloittaa maksun suoraan vanhemmilta kauden
puolessa välissä.

