
Contributiereglement 

 

Classification: Restricted (V2) 

Lidmaatschap en contributie. 

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Contributie wordt maandelijks, per 

kwartaal,halfjaarlijks of per jaar geïnd door de club.  

Opzegging van het lidmaatschap vindt plaats tegen het einde van een lidmaatschapsjaar, dus per 30 

juni van enig jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging dient dus 

uiterlijk 15 juni bij de secretaris van de club bekend te zijn. Indien tussen 1 augustus en 1 januari 

wordt opgezegd zal contributie verschuldigd zijn tot 1 januari voor leden tot 12 jaar. 

Tussentijdse opzegging na 1 januari gedurende een lidmaatschapsjaar geeft geen recht op 

terugstorting van de reeds geïnde contributie noch op vrijstelling van eventuele resterende 

contributie gedurende het betreffende lidmaatschapsjaar, tenzij in bijzondere gevallen om 

zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling alsmede goedkeuring door het bestuur van de 

vereniging. 

De contributie wordt per jaar geïndexeerd. De indexering wordt voorafgaand aan een nieuw seizoen 

ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd. In geval van te late betaling casu quo 

storneren van de verschuldigde contributie is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling 

in verzuim. 

Leden die 4 weken (na incassodatum van de verschuldigde contributie) de verschuldigde contributie 

nog niet hebben voldaan, zullen een herinnering ontvangen waarbij de verschuldigde contributie is 

verhoogd met een bedrag van € 2,50 aan extra incasso- administratiekosten.  

Indien na 2 weken daaropvolgend (gerekend vanaf de eerste herinnering) de verschuldigde 

contributie nog steeds niet is voldaan, zal een tweede herinnering worden toegezonden met 

daarbovenop een bedrag van € 2,50 (een bedrag in totaal van € 5,00 aan extra incasso- 

administratiekosten). Deze tweede herinnering zal persoonlijk aan u / ouder of verzorger van het lid 

worden afgegeven door een van de bestuursleden. 

Mocht deze tweede herinnering binnen 7 dagen na dagtekening wederom niet zijn voldaan, dan zal 

het betreffende lid met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. 

Deze leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan hun betalingsverplichting, inclusief de 

eventuele opgelegde verhoging aan extra incasso- administratiekosten, hebben voldaan. 

 

Dit reglement kan uitsluitend worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van de 

vereniging, conform artikel  lid 2 van de statuten. 

Dit reglement gaat per direct in. 

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. ____________________________ 2019. 

 


