
Contributiereglement CSV’28 

 

A. Alle spelende leden zijn verplicht tot het betalen van een contributiebedrag per 

voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni). De hoogte van de contributie van de contributie wordt 

vastgesteld in een algemene ledenvergadering voorafgaande aan het begin van het 

seizoen. 

 

B. Leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een aangepast 

contributiebedrag dat afhankelijk is van de datum van aanmelding, conform de volgende 

tabel (Opmerking: de bijdrage voor het kledingfonds wordt altijd volledig in rekening 

gebracht): 

Aanmeldingsdatum Contributiebedrag 

voor 1 november 100% 

1 november - 31 december 80% 

1 januari - 31 maart 60% 

na 1 april 40% 

 

C. Leden zijn verplicht om alle gegevens die nodig zijn voor de contributie inning bekend 

te maken bij de ledenadministratie (zoals adresgegevens en het IBAN nummer). Indien 

deze gegevens wijzigen moeten leden dit onmiddellijk doorgeven aan de 

ledenadministratie. 

 

D. De inning van de contributie is uitbesteed aan ClubCollect. Via ClubCollect dient de 

contributie te worden voldaan. Indien gewenst kan tegen een kleine toeslag in termijnen 

worden betaald. De contributiefactuur zal in juli of augustus naar de leden worden 

verstuurd. 

 

E. Indien automatische incasso’s gestorneerd worden krijgen de leden via ClubCollect een 

herinnering. Aan gestorneerde automatische incasso zijn kosten verbonden. ClubCollect 

zal deze aan het lid in rekening brengen.  

 

F. Indien een lid ondanks herhaalde aanmaningen niet aan de contributieverplichting 

heeft voldaan wordt het lid volgt per direct een verbod op deelname aan alle activiteiten. 

Het verbod op deelname aan de activiteiten wordt opgeheven zodra het lid heeft voldaan 

aan alle contributieverplichtingen. Indien een lid bij het sluiten van het voetbalseizoen de 

contributie nog niet heeft voldaan kan door het Bestuur het lidmaatschap worden 

beëindigd. De vordering van de contributie zal worden overgedragen aan een 

incassobureau; de bijkomende kosten zijn voor rekening van het betrokken (ex-)lid. 

G. Voor leden die zich gedurende het seizoen aangemeld hebben geldt dat zij zo spoedig 

mogelijk de factuur via ClubCollect aangeboden krijgen conform het onder B. genoemde 

bedrag.  



H. Leden die zich gedurende het seizoen met onmiddellijke ingang afmelden betalen een 

aangepast contributiebedrag dat afhankelijk is van de datum van afmelding, conform de 

volgende tabel (Opmerking: de bijdrage voor het kledingfonds wordt altijd volledig in 

rekening gebracht): 

Afmeldingsdatum Contributiebedrag 

voor 1 november 40% 

1 november - 31 december 60% 

1 januari - 31 maart 80% 

na 1 april 100% 

 

I. In het geval van bijzondere omstandigheden kan het Bestuur afwijken van de onder H. 

genoemde regeling. 

J. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 


