
Nieuwe contributieregeling per 1 januari 2017 
 
In de ledenvergadering van afgelopen september zijn de contributiebedragen vastgesteld zoals 
die vanaf 1 januari 2017 gelden.  
 
Per 1 januari 2017 gelden de volgende bedragen: 
 
     Per jaar Per half jaar 
- Senioren dames en heren  € 170   € 85 
- A- junioren     € 146  € 73 
- B- en C-Junioren    € 130   € 65 
- D- en E-Pupillen    € 116   € 58 
- F-Pupillen / Beloften  €   98  € 49 
- Kaderleden     €   65  € 32,50 
- Donateurs     €   80  € 40 
- A.O.W. en W.A.O.    €   44   € 22 
 
Kortingsregeling vanaf 3 jeugdleden en voor kaderleden met jeugd 
 
Graag vragen wij verder uw aandacht voor het contributiereglement 
 
Artikel 1 : incasso 
Bovengenoemde bedragen gelden alleen bij betaling via automatische incasso per half jaar. 
De contributie wordt geïncasseerd rond 2 juli en 2 januari. 
Bij contante betaling, bij betaling op rekening en bij aanmaningen wordt het halfjaar-bedrag 
met € 5,00 verhoogd in verband met administratiekosten. 
 
Artikel 2 : Duur lidmaatschap / opzegtermijn 
Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor de duur van een seizoen. Het seizoen 
loopt reglementair van 1 juli t/m 30 juni. Feitelijk moet dan ook altijd het jaarbedrag betaald 
worden, ook bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap. Dit houdt verband met de 
verplichting van Avanti’31 om per lid op jaarbasis een afdracht te doen aan de KNVB en de 
verplichting om een spelerspas te laten aanmaken. Deze kosten worden door de KNVB voor 
het begin van het seizoen, en bij tussentijdse aanmelding direct, voor het hele jaar van onze 
Rekening Courant bij de KNVB afgeboekt. Bij tussentijds opzeggen kunnen wij bij de KNVB 
ook niets terugvorderen.  
Dat Avanti’31 de contributie per halfjaar int is een service van de vereniging aan de leden. In 
de praktijk wordt bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het lopende seizoen nog naar 
rato de contributie voor drie volgende maanden geïncasseerd.  
Alleen bij opzegging aan het einde van het seizoen, mits voor 15 juni bij de 
ledenadministratie, wordt het lidmaatschap direct beëindigd en wordt dus niet nog drie 
maanden contributie geïncasseerd. Dit houdt dus in dat bij beëindiging van het lidmaatschap 
geen contributie wordt terugbetaald en dat bij beëindiging van het lidmaatschap in de periode 
1 oktober – 31 december er in januari nog naar rato de contributie voor drie maanden zal 
worden geïncasseerd. Indien gewenst kan dit bedrag bij opzegging van het lidmaatschap ook 
contant bij de ledenadministratie worden betaald.   
 

  



Artikel 3 : Beëindiging lidmaatschap bij overlijden 
In afwijking van artikel 2 zal bij overlijden van een lid de verplichting tot betaling van de 
contributie voor het navolgende kwartaal komen te vervallen.  
 
Artikel 4 : Ingaan van het lidmaatschap lopende het seizoen 
Bij aanmelding in de loop van het seizoen wordt de contributie naar rato vastgesteld. Hierbij 
dient de contributie voor het dan lopende half jaar direct (contant of door zelf overmaken via 
de bank) te worden voldaan. Pas na ontvangst van deze contributie is een lid gerechtigd 
deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Vanaf het eerstvolgende half jaar wordt 
de contributie dan via automatische incasso geïncasseerd. 
Deze regeling geldt niet voor F-pupillen en Beloften. Voor deze leeftijdscategorie hoeft bij 
aanmelding het dan lopende kwartaal niet te worden betaald. Dat lopende kwartaal wordt dan 
beschouwd als ‘proeflidmaatschap’. 
 
Artikel 5 : Opslag bij mislukken automatische betaling 
Indien de automatische incasso, om welke reden ook, niet kan worden uitgevoerd, zal de 
penningmeester een rekening versturen die binnen 14 dagen dient te worden betaald. Op deze 
rekening zal de in artikel 1 genoemde opslag van € 5,00 worden toegepast. Indien de 
achterstallige contributie + de opslag van € 5,00 niet binnen 14 dagen voldaan is, is een speler 
niet meer speelgerechtigd en zal de spelerspas door de ledenadministratie worden ingenomen. 
Er kan dan ook niet meer aan trainingen worden deelgenomen.  
 
Artikel 6 : Regelingen bij niet kunnen betalen van de contributie 
Leden die vanwege persoonlijke omstandigheden (al dan niet tijdelijk) niet aan hun 
contributieverplichtingen kunnen voldoen, kunnen te allen tijde, vertrouwelijk, contact op 
nemen met de penningmeester. Bezien kan dan worden of er een regeling getroffen kan 
worden. Mogelijk kan via een sociale regeling vanuit de Gemeente Schijndel een oplossing 
gevonden worden. Hiervoor is het wel gewenst dat direct actie wordt ondernomen en niet pas 
als er al een contributieachterstand is ontstaan. 
 
Artikel 7 Kortingsregelingen bij meer leden per huishouding en voor kaderleden 
a. Bij 3 of meer leden per huishouding (wonend op hetzelfde adres) wordt een korting op de 
contributie gegeven van € 30,- per jaar op de contributie van het jongste jeugdlid. 
 
b. Indien een ouder trainer/leider is bij de jeugd, wordt een korting gegeven van € 30,- op de 
contributie van het jongste jeugdlid. Dit houdt wel in dat het kaderlid zelf contributie betaalt. 
 
c. Er kan slechts gebruik worden gemaakt van één van beide kortingsregelingen. Het is dus of 
7a of 7b.  
 
Het Bestuur wijst u verder graag nog op de volgende punten: 
1: Indien de contributie niet is betaald, kan er ook niet gevoetbald worden !!! 
2: Aan- en afmeldingen lidmaatschap en wijzigingen van persoonlijke gegevens 
uitsluitend bij:  
Marjon Heestermans, ledenadministratie@avanti31.nl  (073)5478437 
3: Opzeggingen via de leiders of anderszins worden niet in behandeling genomen 
4: Voor het doorgeven van wijzigingen, en het aanmelden van een lidmaatschap kan 
een formulier van onze website www.avanti31.nl worden gedownload. Deze formulieren 
zijn te vinden onder het kopje ‘DE CLUB’ op de website. 


