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CONTRIBUTIEREGELING 

De financiële commissie is nu bijna 4 jaar actief en we kunnen stellen dat er voldoende inzicht is in de 
financiële stromen binnen onze vereniging. Maar dit inzicht heeft ons ook geleerd dat het noodzakelijk 
is om een aantal (financiële) processen te gaan veranderen. 

  Aan- en afmelding en wijziging van lidmaatschap 
Op de website van Brevendia vind je formulieren voor de aan- en afmelding van het lidmaatschap, 
maar ook een wijzigingsformulier van je lidmaatschap. Elk lid is  dat deze zelf verantwoordelijk
formulieren, volledig ingevuld, bij de ledenadministratie komen. Dit is noodzakelijk omdat bij elk soort 
van lidmaatschap een andere contributie hoort. Om de contributie te wijzigen heeft Brevendia 
toestemming nodig van het lid, middels een ondertekent formulier. 
 
Dus alleen het melden aan een leider/trainer/bestuurslid is  voldoende en wordt  (meer) niet niet
geaccepteerd. 

  Tussentijdse afmeldingen en blessures 
De contributie wordt betaald voor een geheel seizoen. Dus indien een lid zich tussentijds afmeldt, wordt 
er  contributie terugbetaald. Helaas moeten wij dit principe ook laten gelden voor blessures en geen
dergelijke. Namelijk bij de start van elk seizoen (peildatum) moet Brevendia een opgave doen van alle 
leden van Brevendia. Enerzijds voor de indeling maar anderzijds ook voor een contributie- en 
verzekeringsverplichting aan de KNVB. Dus ook de club draagt deze lasten voor het gehele seizoen. 

  Contributiebetaling 
Vanaf het seizoen 2014-2015 wordt de verschuldigde contributie tussen . 1 en 5 september a.s
geïncasseerd, middels de afgegeven (doorlopende) automatische incasso. Indien een incasso niet 
uitgevoerd kan worden (verkeerd rekeningnummer, geen toestemming verleend bij de bank voor 
incasso, onvoldoende saldo, e.d.) blijft het de  om te zorgen dat de verantwoording van de leden zelf
contributie alsnog wordt betaald. Eén week voor aanvang van de competitie worden de spelerspassen 
uitgereikt aan de leiders. Indien er dan geen contributie is voldaan wordt er geen spelerspas verstrekt. 
Men mag dus niet deelnemen aan wedstrijden, totdat de contributie is voldaan. Voor de leden welke 
(nog) geen automatische incasso hebben afgegeven geldt dezelfde betalingstermijn als hierboven. 

 
Brevendia mag zich gelukkig prijzen met meer dan 550 leden. Maar dit brengt ook met zich mee dat we 
administratief een “bedrijf” zijn waarin regels strak nageleefd moeten worden. Laten we er met zijn allen 
voor zorgen dat we onze club op de juiste koers houden. 
 
Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking in deze. 
 
Graag tot ziens op de Steinakker 
Financiële commissie, 
Adrie van den Berk 
Cor van Bakel 
Nicole Teuwen-Donders 
Ton Ramakers 
Remy Peeters 
Jos Steijvers 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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