
   

Contributieregeling 2021 
 

• De contributie wordt in juli gefactureerd via Club Collect. 

• Elk lid krijgt een email en een sms met de link naar de factuur waarop men ook de 
betaling kan uitvoeren. Betalingen dienen dan ook enkel op deze wijze te worden 
gedaan. 

• Elk lid dient zorg te dragen dat de juiste en meest recente contactinformatie aan de 
vereniging is medegedeeld. Onjuiste contactgegevens waardoor factuur en 
betaalverzoek niet bij het lid terechtkomen zijn geen reden tot vrijwaring van betaling 
van de contributie. 

• De contributie dient binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan, doch uiterlijk 
voor 1 september van het contributiejaar. 

• Een contributiejaar loopt evenwijdig aan het voetbalseizoen, van juli tot en met juni 
het jaar erop volgend. 

• Een lid mag er voor kiezen de contributie in 4 termijnen te betalen. Daarbij zijn de 
betaaldata als volgt: 

• Termijn 1  Voor 1 september 

• Termijn 2  Voor 1 oktober 

• Termijn 3  Voor 1 november 

• Termijn 4  Voor 1 december 

 

• Aan de betalingsregeling zitten kosten verbonden, welke door het lid moeten 
worden voldaan aan Club Collect. 
 

• Indien enige van deze termijnen wordt overschreden vervalt de 
betalingsregeling en wordt het volledige bedrag direct opeisbaar. 
 

• Uitstel van betaling kan slechts worden verleend door (een of meerdere leden 
van) het bestuur, zulks ter beoordeling van dat bestuur. 
 

• Bevriezing van lidmaatschap vanwege redenen als verblijf in buitenland, 
blessure etc. kan slecht plaatsvinden na beoordeling door het bestuur. 
Vrijstelling van betaling contributie in dit geval dient vooraf te worden 
aangevraagd en kan nimmer achteraf worden verleend. 
 

 

• Bij het aanmelden als lid is het aspirant-lid een inschrijfvergoeding 
verschuldigd. Deze vergoeding zal bij de eerstkomende contributiefactuur in 
rekening worden gebracht. 

 
 



   
 
 

• Indien een aangemeld lid besluit af te zien van lidmaatschap blijft het lid het 
inschrijfgeld verschuldigd. 
 

• Spelende leden die die zich bovengemiddeld als vrijwilliger inzetten voor de 
vereniging kunnen in aanmerking komen op (gedeeltelijke) vrijstelling van 
betaling van de contributie. Zulks ter beoordeling van het bestuur.  

 

• De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bepaald door het bestuur en na 
goedkeuring door de ALV vastgesteld. 
 

• Bij aanmelding voor het nieuwe seizoen is het lid de gehele jaarcontributie 
verschuldigd. Indien er op een ander tijdstip wordt aangemeld is het volgende 
schema van toepassing: 

 

Aanmelding in jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun 

Contributie 100% 75% 50% 25% 

  
 

• Bij afmelding gedurende het seizoen en indien het bestuur dit goedkeurt kan de 
restitutie van de contributie als volgt worden berekend: 

 

Afmelding in jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun 

Restitutie 75% 50% 25% - 

 
 


