
 
 
 

 
CONTRIBUTIEREGLEMENT 

VAN TOEPASSING OP SPELENDE- EN NIET SPELENDE LEDEN VAN DE  
R.K.V.V. SAMENSPEL DOET OVERWINNEN 

 
 
Artikel 1. 
Dit contributiereglement is een reglement als bedoeld in artikel 20 lid. 1 van de statuten van  
R.K. V.V. S.D.O. en is van toepassing op de leden zoals bedoeld in artikel 5 a, van de statuten 
van de vereniging en op leden zoals bedoeld in artikel 7 en 8 van het Huishoudelijkreglement.. 
 
Artikel 2. 
Dit reglement regelt o.m. de betaling door deze leden van de: 
 
• Verenigingscontributie 
• Bijdrage aan het kledingfonds 
• Inschrijfkosten lidmaatschap 
• Overige vast te stellen eenmalige of structureel verschuldigde bedragen welke voortvloeien 

uit het lidmaatschap als spelend-en niet spelend  lid. 
 
Artikel 3. 

1.De hoogte van de bedragen behorende bij de in artikel 2 genoemde componenten worden 
jaarlijks in de Algemene Vergadering, waarin de begroting wordt behandeld, voor het komende 
verenigingsjaar vastgesteld. Alle betalingen dienen uitsluitend te geschieden op de 
contributierekening van de vereniging. 
 
Artikel 4. 
1.Spelende-en niet spelende leden zijn die personen die wedstrijden spelen en/of trainen en in de 
ledenadministratie van de vereniging zijn opgenomen als spelend- of niet spelend lid. Zij zijn 
conform artikel 8 lid 2 a en b, van de statuten, contributie verschuldigd over het gehele 
verenigingsjaar. Indien zij op  1 juni van enig jaar in de ledenadministratie van de vereniging  
zijn opgenomen, zijn zij contributie en indien van toepassing kledinggeld verschuldig voor het 
gehele verenigingsjaar dat op 1 juli daaropvolgend aanvangt. 
Het boekjaar-verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni daaraanvolgend..  
2.Conform artikel 8 lid 2a van de statuten kunnen spelende leden in verschillende categorieën en 
leeftijdsklassen worden ingedeeld en als gevolg daarvan een verschillende contributie 
verschuldigd zijn. 
3.De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd die de spelende-en niet spelende 
leden, met uitzondering van de G-voetballers, op 1 juli van het dan aanvangende verenigingsjaar 
hebben bereikt.  
 
 
 
Artikel 5. 



1. Spelende-en niet spelende leden zijn conform artikel 11 lid a van het Huishoudelijk reglement 
verplicht de vastgestelde contributie bij vooruitbetaling te voldoen. Ook de bijdrage in het 
kledingfonds is bij vooruitbetaling verschuldigd. 
2. Ouders/verzorgers van spelende-en niet spelende leden die voor meer dan één lid contributie 
en bijdrage in het kledingfonds verschuldigd zijn, betalen de contributie en de bijdrage in het 
kledingfonds in evenveel, gelijke delen en termijnen, als het aantal leden waarvoor zij contributie 
en bijdrage in het kledingfonds verschuldigd zijn. Ook spelende-niet spelende leden die zelf 
ouders/verzorgers van spelende-en niet spelende leden zijn, waarvoor zij contributie verschuldigd 
zijn, kunnen van deze regeling  gebruik maken. 
3. De verschuldigde bedragen voortvloeiende uit het lidmaatschap van de vereniging dienen in 
hun geheel voldaan te zijn uiterlijk op 15 oktober van ieder jaar. Tenzij artikel 6 lid 1 en/of artikel 
5 lid 2 van toepassing is, in het laatste geval dient het eerste opeisbare deel voor deze datum 
voldaan te zijn. 
4. Op spelende-en niet spelende leden die aan hun betalingsverplichting  niet voldoen, en geen 
gebruik maken van het gestelde in de artikelen 9 lid 1 en 13 lid 1, zijn de bepalingen van artikel 
10 van toepassing. 
 
Artikel 6. 
1.Nieuwe spelende-en niet spelende leden, die na 1 september van enig jaar lid worden, zijn 
contributie en bijdrage in het kledingfonds verschuldigd met ingang van de eerste volle 
kalendermaand volgend op de datum waarop zij middels het inschrijfformulier zich als lid van de 
vereniging hebben aangemeld. 
2. De hoogte van de contributie en van de bijdrage in het kledingfonds, zal in het geval van lid 1 
van dit artikel, naar rato van de tijd van hun lidmaatschap in het verenigingsjaar van hun 
aanmelding, worden vastgesteld. 
3. Op spelende-en niet spelende leden als in lid 1 van dit artikel, is het gestelde in artikel 5 
eveneens van toepassing, echter met dien verstande dat betaling dient plaats te vinden in de eerste 
volledige kalendermaand van hun lidmaatschap.  
4. Nieuwe spelende - en niet spelende leden zijn bij inschrijving tevens een inschrijfgeld 
verschuldigd, dat bij de eerste automatische incasso zal worden verrekend. 
 
Artikel 7. 
1.Spelende leden, conform artikel 7 van het Huishoudelijkreglement, zijn in tegenstelling tot niet 
spelende leden jaarlijks een éénmalige bijdrage in het kledingfonds verschuldigd. 
2.Deze bijdrage wordt conform het gestelde in de artikelen 5 en 6 in rekening gebracht. 
 
Artikel 8. 
1.Betaling van de contributie en/of bijdrage in het kledingfonds, alsmede indien dit van 
toepassing is, het eenmalige inschrijfgeld, dient door en/of t.b.v. alle spelende- en niet spelende 
leden, conform omschrijving in Huishoudelijk  reglement artikel 7 en 8,  zonder uitzondering  te 
geschieden middels een aan de vereniging daartoe afgegeven machtiging tot automatische incasso 
door de vereniging.  
 
Artikel 9. 
1.Spelende-en niet spelende leden die langdurig geblesseerd zijn of anderszins om lichamelijke 
redenen niet mogen spelen en/of trainen, waardoor zij gedurende de competitie ten minste 3 



maanden, niet kunnen voetballen en/of trainen, kunnen het bestuur verzoeken in aanmerking te 
komen voor korting op de contributie. 
2.Een dergelijk verzoek dient met redenen omkleed schriftelijk ter kennis te worden gebracht van 
het bestuur. Het bestuur kan ter nadere beoordeling van het verzoek om een verklaring ter zake 
van een deskundige verlangen. 
3. Omvang en duur van de korting worden door het bestuur van geval tot geval vastgesteld en 
hierover aan de indiener van het verzoek uiterlijk zes weken nadat het verzoek is ontvangen 
schriftelijk uitsluitsel gegeven. 
4. Een als in lid 1 van dit artikel bedoeld verzoek kan slechts betrekking hebben op de contributie 
over een maximale termijn van één verenigingsjaar.  
 
Artikel 10. 
1.Spelende-en niet spelende leden die aan hun betalingsplicht niet voldoen, riskeren een sanctie, 
in eerste aanleg opschorting van het recht tot trainen en/of spelen en bij volharding in het niet 
betalen van de verschuldigde betaling(en) een opzegging van het lidmaatschap door de 
vereniging. E.e.a. conform artikel 9, lid 2 van de verenigingsstatuten .Tevens kan betaling van 
daarmee samenhangende administratiekosten worden gevergd.  
2. Indien  binnen de door of namens het bestuur gestelde termijn niet tot betaling is overgegaan of 
door storneren van de bank/girorekening  kan worden overgegaan tot incasso, wordt aan het 
desbetreffende lid een eerste aanmaningsbrief gezonden.  
In deze brief wordt eventueel, dit ter beoordeling van het bestuur, een sanctie opgelegd en een 
nieuwe uiterste betaaltermijn vermeld en/of een datum genoemd waarop de stornering dient te 
zijn opgehevenen en daarbij tevens gewaarschuwd voor eventuele verdere sanctie. 
3. Indien de betaling als bedoeld in lid 2 achterwege blijft en/of incassering  als gevolg van 
stornering niet mogelijk blijkt, dan ontvangt het lid een tweede aanmanings brief waarin enerzijds 
directe betaling binnen een bepaalde termijn wordt gevorderd en anderzijds bij het niet nakomen 
van deze vordering, opzegging van het lidmaatschap als gevolg van het niet nakomen van 
zijn/haar verplichtingen wordt aangezegd. Het lid blijft onverkort de opzegging van het 
lidmaatschap de verschuldigde contributie en overige in het geding zijnde te betalen bedragen aan 
de vereniging verschuldigd. Op een opzegging namens de vereniging is het daartoe gestelde in de 
verenigingsstatuten onder artikel 9 lid 3, van toepassing. 
Een lid  waarvan het lidmaatschap door de vereniging is opgezegd, verliest al zijn rechten. 
 
Artikel 11. 
1.Leden die als gevolg van het niet nakomen van hun financiële verplichtingen tijdelijk zijn 
uitgesloten, verwerven hun recht op trainen en/of spelen pas dan weer nadat zij aan hun  
financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben  voldaan. Dit recht  wordt verder dan van 
kracht indien zij de vereniging in staat gesteld hebben de uit hoofde van het lidmaatschap van de 
vereniging verschuldigde bedragen automatisch te incasseren.  
 
Artikel 12. 
1.Voor leden waarvan het lidmaatschap van de vereniging door het bestuur is opgezegd, en die 
opnieuw willen toetreden als spelend-of niet spelend lid van de vereniging is het gestelde in ar- 
tikel 11 van dit reglement van overeenkomstige toepassing alsmede het gestelde in artikel 8 lid 1. 
 
 
 



Artikel 13. 
1.Spelende-en of niet spelende en ouder(s) of verzorger(s), voor wie de betaling van de 
contributie en bijdrage kledingfonds een onoverkomelijke financiële last is kunnen het bestuur 
gehele of gedeeltelijke kwijting van het verschuldigde verzoeken indien zij een daartoe strekkend 
verzoek schriftelijk met redenen omkleed  bij het bestuur indienen. 
2.Spelende-en of niet spelendeleden en ouder(s) of verzorger(s), voor wie de betaling van de 
contributie en bijdrage kledingfonds tijdelijk een financieel probleem is  kunnen  een andere 
betalingsregeling verzoeken indien zij een daartoe strekkend verzoek schriftelijk met redenen 
omkleed  bij het bestuur indienen. 
3. Het bestuur kan, uitsluitend ter beoordeling van het verzoek in de leden 1 en 2, de indiener 
vragen om nadere informatie te overleggen. 
4. Binnen zes weken na ontvangst van het verzoek brengt het bestuur zijn beslissing schriftelijk 
ter kennis van de indiener.  
5. Een als in lid 1 van dit artikel bedoeld verzoek kan slechts betrekking hebben op de  
verschuldigde contributie en bijdrage kledingfonds over een maximale termijn van één 
verenigingsjaar.  
 
Artikel 14. 
In alle gevallen waarin dit contributiereglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 
Bussum  augustus 2007. 
 


