
Contributiereglement RKVV Brabantia 2022-2023 

 

1. De contributie zal worden geïnd door NIKKI.  
2. NIKKI zal de leden een betalingsverzoek doen via de mail. Hierin staat een link naar IDEAL. 
3. Leden kunnen bij dat betalingsverzoek kiezen voor betaling ineens, danwel in 8 termijnen 
4. Indien gekozen wordt voor betaling in termijnen wordt er 10%  administratiekosten in rekening 

gebracht met maximum van € 19,-- 
5. Bij termijnbetaling zal er ieder maand een betalingsverzoek door NIKKI worden gemaild. 
6. Contact met betrekking tot de contributie kan via vvbrabantia@nikki.nl 
7. Indien er een betalingsachterstand ontstaat zal NIKKI de club hierover informeren. Het 

bestuur zal beslissen betreffende speler op non-actief te zetten en is dan ook niet meer 
speelgerechtigd. 

8. Leden die achterstallig blijven kunnen worden geroyeerd als lid. Daarbij zal een financiële 
blokkade worden opgelegd zodat er niet bij een andere club kan worden ingeschreven 

9. In geval van langdurige blessures: Als de blessure langer dan een half seizoen duurt, wordt er 
per half seizoen korting gegeven in het volgend seizoen. Op deze regeling kan alleen een 
beroep worden gedaan indien het niet kunnen spelen vooraf tijdig wordt gemeld aan het 
bestuur en/of ledenadministratie zodat men dan als niet speelgerechtigd wordt geregistreerd. 
Meldingen achteraf dat men weinig wedstrijden heeft kunnen spelen geeft geen recht op 
welke regeling dan ook. Er wordt niets terugbetaald als leden besluiten naar een andere 
vereniging te gaan. 

10. Nieuwe leden betalen € 15,00 inschrijfgeld. Tot aan de betaling van de contributie mogen 
deze spelers wel meetrainen. Speelgerechtigd is men pas als er betaald is.  

11. Oproepkrachten bij de senioren: Men betaalt vóór het seizoen de gehele contributie van de 
senioren. Indien na het seizoen blijkt dat men niet meer dan 5 wedstrijden heeft gespeeld (en 
dus ook niet vaker op het digitaal wedstrijdformulier heeft gestaan) kan men na het seizoen 
een verzoek doen tot teruggave van het verschil tussen de normale contributie en die van een 
oproepkracht. 

12. Indien een team besluit zich tijdens het seizoen terug te trekken uit de competitie dan wel door 
het bestuur uit de competitie wordt gehaald, is er voor de leden van dat team geen recht op 
restitutie van de betaalde contributie. Ook de eventuele nog te betalen contributie blijft 
gewoon verschuldigd. Als een team buiten de schuld van de speler uit de competitie wordt 
gehaald, en de speler niet herplaatst kan worden in een ander team, dan wordt de contributie 
voor iedere seizoenshelft verrekend met het volgend seizoen. 

13. Zolang een lid niet aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt geen toestemming 
verleend voor overschrijving naar een andere vereniging. 

14. Een 3e lid binnen een gezin krijgt een korting van 50% op het laagste contributiebedrag. 
15. Trainers hebben geen enkele bemoeienis met het betalen/innen van contributie. 
16.  Alle voorgaande gemaakte afspraken komen te vervallen. 
 

Stichting Leergeld ;  

- Ouders/verzorgers dienen dit ieder jaar opnieuw aan te vragen !!!!! 
- Ouders dienen zelf bij NIKKI aan te geven dat de aanvraag is ingediend bij Stichting Leergeld 

met bewijs van aanvraag 
- Aanvragen moet tijdig gebeuren, liefst aan het einde van het lopende seizoen, om er voor te 

zorgen dat de gelden bij ons op tijd binnen komen.  


