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CONTRIBUTIEREGLEMENT DSVP 
 
 
Artikel 1 Contributie 
 

1.1 Op grond van artikel 13 van de statuten van DSVP zijn de leden gehouden tot 
het betalen van een jaarlijkse contributie. 

1.2 De hoogte van de contributie wordt door de Algemene ledenvergadering van 
tijd tot tijd, vastgesteld. 

1.3 De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd voor 1 september van het 
betreffende seizoen. 

1.4 Het voetbalseizoen loopt van 1 juli van een jaar tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende jaar.  

1.5 Leden die zich in de loop van het seizoen, dat wil zeggen na 1 september van 
een jaar, aanmelden, zijn de contributie naar tijdsgelang verschuldigd. Daarbij 
wordt de maand van aanmelding als een hele maand geteld. 

 
Artikel 2  Opzegging van lidmaatschap 
  

2.1 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, bij de ledenadministratie te 
geschieden uiterlijk voor 1 juni van het lopende seizoen. 

2.2 Bij opzegging in de periode na 1 juni en voor 1 augustus van het lopende 
seizoen worden de kosten van de KNVB in rekening gebracht. 

2.3 Bij opzegging na 1 augustus van het lopende seizoen worden de kosten van 
de KNVB in rekening gebracht plus de kosten van het volledige aantal 
maanden van doorlopend lidmaatschap na 31 mei van het lopende seizoen. 
De maand van opzegging wordt als volledige maand gerekend. 

 
Artikel 3  Betalingsregeling 
 

3.1 In afwijking van artikel 1.3 kan de betaling van de contributie geschieden in 
maximaal drie termijnen. De eerste termijn vervalt op 31 augustus van een 
jaar, de tweede op 31 oktober, de derde op 31 december van dat jaar. 

3.2 Bij betaling in twee termijnen bedragen de eerste en tweede termijn de helft 
van de te betalen contributie. Bij betaling in drie termijnen bedragen de drie 
termijnen een derde van de te betalen contributie. 

3.3 Bij meerdere leden uit één gezin, spelende bij DSVP, is artikel 3.1 van 
toepassing. 

 
 
Artikel 4  Korting 
 

4.1 Voor jeugdleden geldt een korting op de jaarlijkse contributie in geval 
meerdere jeugdleden spelend lid zijn van DSVP. Het oudste lid betaalt 
volledige contributie. 

4.2 Voor jeugdleden geldt een korting op de jaarlijks contributie in geval een ouder 
spelend lid is van DSVP. Het oudste lid betaalt volledige contributie. 

4.3 Voor het eerstvolgende jeugdlid bedraagt de korting 10% van de jaarlijks voor 
het jeugdlid geldende contributie en 20% korting voor de overige jeugdleden 
uit het gezin. 
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Artikel 5  Het niet houden aan de termijnen 
  

5.1 Als een lid zich niet houdt aan de in artikel 3.1 van dit reglement genoemde 
termijn wordt dit aangemerkt als ‘het niet houden aan de termijnen’. 

5.2 Het lid dat zich niet houdt aan de termijnen wordt schriftelijk aangemaand 
alsnog binnen de in de aanmaning genoemde termijn van 10 dagen zijn 
contributie te voldoen. Tevens vervalt de betalingsregeling en is het volledige 
bedrag aan contributie dadelijk verschuldigd. 

5.3 De kosten van de aanmaning bedragen € 10,--. Deze kosten dienen bij 
betaling van de aanmaning te worden voldaan. 

5.4 Bij betaling binnen de in de aanmaning genoemde termijn wordt van het 
betaalde bedrag eerst € 10,-- als kosten aangemerkt, het meerdere wordt als 
contributie aangemerkt. 

5.5 Indien binnen de in de aanmaning gestelde termijn de verschuldigde 
contributie en de in artikel 5.3 genoemde kosten niet zijn voldaan wordt een 
tweede aanmaning naar het lid gezonden. De kosten voor de tweede 
aanmaning bedragen € 10,--.  

5.6 Het lid dat een tweede aanmaning heeft ontvangen is geschorst tot hij het 
volledige bedrag van de contributie en de in artikel 5.3 en 5.5 genoemde 
kosten heeft voldaan. Geschorst betekent niet deelnemen aan enige activiteit 
van DSVP  

5.7 Van leden die 30 dagen na de tweede aanmaning de contributie en de in 
artikel 5.3 en 5.5 genoemde kosten niet volledig hebben voldaan, wordt de 
inning van de contributie plus de in artikel 5.3 en 5.5  genoemde kosten in 
handen van een deurwaarder gegeven. 

 
Artikel 6  Reglement voor kosten door gele en rode kaarten 
 

6.1 Het lid, op wiens naam de KNVB een kaart heeft gesteld, is te allen tijde 
verplicht de kosten van deze kaart te betalen. 

6.2 Alle, door de KNVB bij DSVP in rekening gebrachte kosten voor gele/rode 
kaarten, worden door DSVP, na bijtelling van € 2,50 voor administratie- en 
verzendkosten doorberekend aan het DSVP-lid op wiens naam de boete is 
gesteld. 

6.3 Boetenota’s moeten door het aangeschreven lid worden voldaan binnen 20 
dagen na dagtekening van de nota. 

6.4 Bij betalingsverzuim van de nota’s zullen het lid aanmaningen worden 
gezonden zoals beschreven in het DSVP contributiereglement artikel 5.3 en 
5.5. 

 
Artikel 7  Restitutie contributie 
 

7.1 Bij verhuizing, langdurige ziekte of langdurende blessure kan restitutie 
gevraagd worden. 

7.2 Restitutie kan plaatsvinden volgens artikel 7.1. Daarbij wordt de maand van 
opzegging als de hele maand geteld inclusief KNVB kosten. Contributie is 
verschuldigd tot en met de maand van opzegging. 

 
Artikel 8  Ten slotte 
  

8.1 Op dit reglement zijn de statuten van DSVP van toepassing.  
8.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van DSVP. 


