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Contributiereglement
Artikel 1
Ingevolge de statuten dienen leden jaarlijks contributie te betalen die bij besluit van de
Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen
gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te
verlenen.
Artikel 2
Aan de leden die aan de vereniging geen machtiging tot automatische incasso van de
contributie hebben afgegeven wordt een toeslag van EUR 2,50 van de contributie berekend.
Artikel 3
De acceptgiro’s voor de betaling van de contributie worden in september verstuurd aan de
leden die de vereniging niet hebben gemachtigd tot automatische incasso van de contributie.
De contributie van de leden die de vereniging hebben gemachtigd tot automatische incasso
van de contributie wordt ineens geïnd.
Artikel 4
Bij aanmelding als lid tijdens het verenigingsjaar vóór 1 januari is de volledige jaarlijkse
contributie verschuldigd. Bij aanmelding als lid tijdens het verenigingsjaar na 1 januari is 50%
van de contributie verschuldigd. Bij aanmelding als lid tussen 1 oktober en 1 januari is 75%
van de contributie verschuldigd.
Artikel 5
Bij afmelding voor 1 oktober is er recht op volledige teruggave minus EUR 15,00 van de
contributie. Bij afmelding tussen 1 oktober en 1 januari is er recht op 50% teruggave van de
contributie. Bij afmelding na 1 januari is er geen recht op teruggave van de contributie.
Artikel 6
Leden die alleen wensen te trainen worden aangemerkt als “steunend lid” en dienen
EUR 35,00 contributie te betalen. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar niet kunnen
worden geplaatst in een team en alleen trainen, dienen 50% van de contributie te voldoen.
Kunnen zij alsnog voor 1 oktober in een team worden geplaatst, dan dient er in totaal 75%
van de contributie te worden voldaan. Wanneer zij pas na de winterstop in een team kunnen
worden geplaatst, dient er geen extra contributie te worden voldaan.
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Artikel 7
De contributie dient uiterlijk 15 oktober aan de vereniging te zijn voldaan. Indien een lid per
15 oktober niet aan de contributieverplichting heeft voldaan, wordt het lid hieraan per
omgaande herinnerd. Indien een lid, na herinnering, per 15 november nog niet aan zijn
contributieverplichting heeft voldaan zal de penningmeester deze leden op de hoogte
brengen van de openstaande contributieverplichting en hen verzoeken z.s.m. hieraan te
voldoen. Indien een lid voor de winterstop nog niet aan zijn contributieverplichting heeft
voldaan volgt per direct een verbod op deelname aan alle activiteiten. Het verbod op
deelname aan de activiteiten wordt opgeheven zodra het lid heeft voldaan aan alle
contributieverplichtingen. Indien een lid bij het sluiten van het verenigingsjaar de contributie
nog niet heeft voldaan, wordt door het Bestuur het lidmaatschap beëindigd.
Artikel 8
Leden die het hele verenigingsjaar geblesseerd zijn en hierdoor niet actief kunnen
deelnemen aan de trainingen en wedstrijden worden aangemerkt als “steunend lid” en
dienen EUR 35,00 contributie te betalen.
Wanneer een lid gedurende het jaar alsnog fit raakt, dient deze 50% van de contributie
minus EUR 20,00 te voldoen aan contributie. Deze EUR 20,00 is gebaseerd op EUR 35,00
(steunend lid) minus EUR 15,00 (kosten KNVB).
Artikel 9
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

Deze reglementen zijn vastgesteld in de Bestuursvergadering van 13 april 2015.
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