
Blauw Wit Contributie 
C.V.V. Blauw Wit '34 contributie seizoen 2019 - 2020 
 

C.V.V. Blauw Wit '34 contributie met ingang van seizoen 2019/ 2020. 
  

Contributie 2019/2020  maand  kwartaal  half jaar  jaar kledingfonds 

  € € € € € 

G voetballers      13,50      40,50      81,00     162,00            35,00 

Mini pupillen - 6 jr      13,50      40,50      81,00     162,00            35,00 

JO(/JO9 pup 7jr-8jr       17,50      52,50     105,00     210,00            35,00 

JO9/JO10 pup 9jr-10jr      17,50      52,50     105,00     210,00            35,00 

JO12/JO13 pup 11jr-12jr       19,50      58,50     117,00     234,00            35,00 

JO13/JO14 jun 13jr-14jr       19,50      58,50     117,00     234,00            35,00 

JO15/JO16 jun 15jr-16jr       19,50      58,50     117,00     234,00            35,00 

JO17 + zaalvoetbal (extra) 15jr-16jr         5,00      15,00      30,00      60,00            35,00 

JO19 jun 17jr-18jr       19,50      58,50     117,00     234,00            35,00 

Jo19 + zaalvoetbal (extra) 17jr-18jr         5,00      15,00      30,00      60,00            35,00 

toeslag selectieteams*        5,00      15,00      27,50      60,00   

Sen (basis) 18jr- ouder         9,00      27,00      54,00     108,00   

toeslag veld 18jr- ouder       13,00      39,00      78,00     156,00   

toeslag zaalvoetbal 18jr- ouder      13,00      39,00      78,00     156,00                 -   

Donateur 18jr- ouder         5,00      15,00      30,00      60,00   
 

 
 

Contributie 

 

De contributie voor niet spelend lid (senioren basis) is € 9,00. Als je voor veld voetbal kiest is de 
contributie per maand voor Sen basis € 9,00 + toeslag veld € 13,00, dus totaal € 22,00. Dit zelfde 
principe geldt ook voor een JO19 of JO17 junior die in de zaal wil spelen. 
 

Selectieteams 

 

Selectieteams 
* De toeslag selectieteams wordt in twee termijnen geïncasseerd. 
 

 

Te weten: 
 

november 2019 € 30,00 

mei 2020 € 30,00 

 

De toeslag geldt voor de 



volgende teams: 

JO 19-1 & JO 19-2 

JO 17-1 & JO 17-2 

JO 15-1 & JO 15-2 

JO 13-1 & JO12-1 

 

Kledingfonds 
 

Het kledingfonds van C.V.V. Blauw Wit '34 voorziet in een volledige kledingset voor alle jeugd- en zaalleden. 

Vanuit deze bijdrage wordt de aanschaf van de kleding gefinancierd. Eens in de drie jaar wordt alle kleding 

vervangen. In de tussenliggende periode beschikken de jeugdleden over een broekje, shirtje (zaalteams en 

jeugd)en presentatiepak (alleen voor de jeugd). Voor sokken dient men zelf te zorgen. 

Het presentatiepak voor de jeugd teams is voorzien van een uniek nummer dat te herleiden is naar de 

gebruiker. Dit is handig bij vermissingen en biedt uitkomst bij de registratie van de presentatiepakken. Het 

systeem rondom de presentatiepakken is zo ingericht dat wanneer het pak te klein is geworden deze kan 

worden omgeruild voor een grotere maat. 

Het kledingfonds wordt gedurende het seizoen in twee termijnen geïncasseerd, te weten: 

 
Veld jeugd Zaal 

oktober 2019 € 17,50 nihil 

april 2020 € 17,50 nihil 
 

 
 
Voor het regelement met betrekking tot het kledingfonds of de contributie in pdf formaat, 
klik hier. 

 

https://www.blauwwit34.nl/327/documenten/

