Contributiereglement
Algemeen
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën
worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Naast de ereleden zijn tevens het bestuur en de spelende leden die op
vrijwilligersbasis een functie binnen de vereniging verrichten, geheel/gedeeltelijk
vrijgesteld van contributie
Het bestuur bepaalt, welke spelende leden onder de gedeeltelijke
vrijstellingsregeling vallen. Indien een spelend lid slechts gedeeltelijk, qua tijdsduur
en/of omvang, een kaderfunctie binnen de vereniging verricht, wordt de
vrijstellingsregeling naar rato toegepast.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin
de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Indien sprake is van gegronde
redenen, kan het opzeggende lid een verzoek tot (gedeeltelijke) teruggave van de
contributie indienen bij het bestuur.

Contributiehoogte
De algemene ledenvergadering heeft het bestuur gemachtigd de contributie jaarlijks
te verhogen met het CBS prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
Overige wijzigingen worden door de algemene ledenvergadering separaat
vastgesteld.
Contributiebetaling
De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Hiervoor dient het lid een
machtiging aan de ledenadministrateur te geven. Het machtigingsformulier is
verkrijgbaar via de ledenadministrateur of via de website van de vereniging. Het
machtigingsformulier dient volledig te worden ingevuld én ondertekend.
De contributie kan ook worden betaald via een overschrijving naar het
rekeningnummer van de vereniging.

Leden die de contributie via automatische incasso voldoen, betalen de contributie in
2 termijnen. De 1e termijn vervalt in juli en de 2e termijn vervalt in october.
Leden die de contributie via overschrijving voldoen, betalen de contributie ineens.
Hierbij wordt tevens een opslag van € 5,00 betaald voor de administratiekosten.
De contributie inclusief de opslag voor de administratiekosten dient uiterlijk 1
september te zijn voldaan.
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Indien de contributie niet (tijdig) is betaald, wordt het lid (tijdelijk) uitgesloten van
deelname aan trainingen en wedstrijden. Onder ‘tijdelijk’ wordt verstaan totdat de
contributie door de ledenadministrateur is ontvangen. In geval van automatische
incasso wordt bij een mislukte incassopoging, het lid door de ledenadministrateur
hiervan op de hoogte gesteld. Het lid is dan zelf verantwoordelijk voor het tijdig
betalen van de contributietermijn.

Tussentijdse aan-/afmelding lidmaatschap
Bij een aanmelding vóór 1 januari van het lopende seizoen is de volledige contributie
verschuldigd. Bij een aanmelding ná 1 januari van het lopende seizoen is de
contributie voor een half jaar én de administratiekosten van de vereniging en de
KNVB verschuldigd. De administratiekosten bedragen € 25,00.
Bij een afmelding tijdens het lopende seizoen geldt dat:
 indien de opzegging tussen 1 juni en 1 augustus plaatsvindt, het opzeggende lid de
administratiekosten van de vereniging en de KNVB is verschuldigd;
 indien de opzegging ná 1 augustus plaatsvindt, het opzeggende lid een half jaar
contributie voor het lopende seizoen is verschuldigd.
 Indien de opzegging ná 1 januari plaatsvindt , het opzeggende lid de volledige
contributie voor het lopende seizoen is verschuldigd.
Indien bij de afmelding sprake is van gegronde redenen, kan het opzeggende lid een
verzoek tot een (gedeeltelijke) teruggave van de contributie indienen bij het bestuur.
Onder gegronde redenen wordt bijvoorbeeld verstaan: een (langdurige) ziekte die
sporten verhindert en een (zware) blessure met een lange revalidatieperiode. Of er
sprake is van gegronde redenen, is ter beoordeling van het dagelijks bestuur.
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