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1) Elk actief, geprepensioneerd of gepensioneerd personeelslid van BNP PARIBAS en haar filialen dat zich wenst in te schrijven bij zijn sportkring betaalt jaarlijks een lidgeld en supplementen,
zoals hierna aangegeven in kolom (A) (effectief lid). Het lidgeld van 6,20 € moet bij voorkeur betaald worden per domiciliatie. 

2) De partner en de kinderen van het effectief lid (toegetreden leden) betalen jaarlijks een lidgeld en supplementen zoals hierna aangegeven in kolom (B), behalve de in de tabel aangegeven
aangegeven uitzondering. Andere naaste familieleden kunnen ook bij uitzondering en onder bepaalde voorwaarden aanvaard worden.
Het lidgeld en de supplementen voor de betreffende secties maken over het algemeen het voorwerp uit van één enkele betaling.  
In geval van overlijden van het effectief lid behouden zowel de partner als de kinderen hun statuut. 

3) De externe leden (zonder band met BNP PARIBAS) betalen jaarlijks een lidgeld en supplementen zoals aangegeven in kolom (C). 
Het lidgeld en de supplementen voor de betreffende secties maken het voorwerp uit van één enkele betaling.
De aanvaarding van externe leden vereist het akkoord van de Raad van Bestuur.

4) Elke uitzondering behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Specifieke modaliteiten per categorie van leden en per sectie

Personeel Partner Externe
BNPPF en kinderen leden

(actief+gepens.) van effectief lid
 (A) (B) (C)

BEDRAG LIDGELD CSK 6,20 € 6,20 € 40 €

BEDRAGEN VAN DE SUPPLEMENTEN PER SECTIE
Atletiek
Badminton 10 10 10
Basket 10 10 10
Biljart 25
Bowling 10 10 10  Supplement 10€ alleen verschuldigd buiten de site te Bosvoorde
Bridge 10 10 20
Duivensport
Cyclotoerisme 10 10 10
Voetbal 10 10 10
Zaalvoetbal 10 10 10
Golf 10 10 10  Voordelige voorwaarden te Anderlecht, Steenpoel en L'Empereur. 
Jiu-Jitsu
Karate
Zwemmen 10 10 10
Hengelen  Korting van 20€ op inschrijving Neerijse voor zover lid CSK
Petanque
Squash 10 10 10
Tennis 25 25 (1) 140 (2) (3)
Tafeltennis 10 10 10  Supplement 10€ alleen buiten de site (1) kinderen van effectieve leden > 25 jaar: 90 € 
Yoga 10 10 (2) +20 € indien betaling na 28/02

(3) indien <= 18 jaar: 60 € 

De lidgelden en/of supplementen zijn vooraf betaalbaar in het begin van het jaar en betreffen het burgerlijk jaar 2021, behalve voor de wintersecties waarvoor de lidgelden en/of de supplementen 
betaalbaar zijn vóór 30 september 2021 en die betrekking hebben op het seizoen 2021-2022 (behalve de lidgelden via domiciliatie die geind worden op 1 maart 2021).
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