
CONTRIBUTIE REGLEMENT  
BEHORENDE BIJ HET LIDMAATSCHAP VAN vv CTO ’70  
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.  
Men is steeds voor een heel seizoen contributie verschuldigd  
Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met een seizoen verlengd.  
2. Indien men het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk en voor 1 mei 
van het lopende seizoen bij de secretaris te geschieden, zie tekst op website. 
(www.vvcto70.nl/club/lidmaatschap)  
2a.Zij die na 1 mei van het lopende seizoen het lidmaatschap willen beëindigen i.v.m.  
overschrijving naar een andere vereniging en verzuimd hebben hun lidmaatschap tijdig  
op te zeggen, zijn 50% administratiekosten verschuldigd.  
Dit dient voor overschrijving wordt verleend en voor 15 juni a contant te worden voldaan.  
3. Bij tussentijds bedanken is men voor het gehele seizoen contributie verschuldigd.  
4. Nieuwe (jeugd) leden dienen bij inschrijving het volledige contributiebedrag ineens  
(a contant ) te voldoen.  
5. Bij aanmelding in de loop van het seizoen doch voor 1 januari van het kalenderjaar is  
men de volledige contributie voor een seizoen verschuldigd.  
Bij aanmelding in de loop van het seizoen doch na 1 januari van het kalenderjaar is men  
50% van het voor dat seizoen vastgestelde contributiebedrag verschuldigd.  
6. Indien men ten gevolge van een bij het voetballen opgelopen blessure in de loop van  
het seizoen definitief met voetballen moet stoppen, is men de volgende contributie  
verschuldigd:  
- stoppen voor 1 januari van het kalenderjaar de helft van het vastgestelde bedrag per  
seizoen  
- stoppen na 1 januari van het kalenderjaar het gehele vastgestelde bedrag per seizoen.  
7. Indien men gedurende en langere tijd (b.v. ten gevolge van een ernstige blessure) niet  
kan voetballen, kan in overleg met het bestuur een aanpassing van de te betalen 
contributie plaatsvinden.  
Het betreffende lid c.q. de ouders/verzorgers dienen hiertoe zelf een verzoek bij het  
bestuur in te dienen.  
8. Voor inning van de contributie wordt men verzocht een machtiging af te geven. Inning  
vindt plaats in 1 of 2 termijnen. Maakt men geen gebruik van deze regeling dan ontvangt 
men medio juli een betalingsverzoek. De contributie dient voor 15 september van het 
lopende seizoen volledig betaalt te zijn. Indien men géén gebruik maakt van de 
machtiging dan wordt per seizoen € 10,= aan verwerkingskosten in rekening gebracht.  
9. Indien men zich hieraan niet houdt, wordt met ingang van de genoemd data:  
a. men als wanbetalend lid vermeld (z.s.m. na 15 sept.)  
b. aan het niet betalende lid de deelname aan trainingen en/of wedstrijden ontzegd 
(d.w.z. met onmiddellijke ingang geschorst) tot het moment waarop de betaling door  
de vereniging is ontvangen.  
10. Indien twee maanden na 15 september van het lopende seizoen nog geen betaling 
ontvangen is, wordt de vordering van het contributiebedrag overgegeven aan een 
incassobureau.  
De kosten hiervan komen voor rekening van het niet betalende lid.  
11. Het bestuur heeft de mogelijkheid leden die zich bij herhaling niet houden aan de  
afspraken ten aanzien van de contributiebetaling, te royeren als lid van de vereniging.  
12. In overleg met het bestuur is het mogelijk tot een afwijkende betalingsregeling  
te komen. U dient hierover zelf contact op te nemen met de ledenadministratie.  
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