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Kenmerk;  
 
 
Beste DSVP’er, 
 
Hierbij informeren wij je over de contributie 2021/2022. De tarieven zijn (wederom) gelijk gebleven aan vorig jaar . 
Verzoek is het onderstaande door te lezen en tijdig de contributie te voldoen. 
 
Algemene info 
In principe is een lid voor het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd, ook al kan er (tijdelijk) niet altijd gevoetbald of 
getraind worden. Een lid betaalt dus niet voor de afname van diensten maar betaalt puur voor het lidmaatschap zelf, waarbij het 
lidmaatschap is aangegaan voor een jaar. 
Door lid te zijn van DSVP zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor de vereniging incl. het financiële onderdeel van DSVP. 
Hopelijk krijgt dit seizoen in tegenstelling tot de afgelopen twee seizoenen een “normaal” seizoen verloop…. 
 
Betaling en bedrag 
Berekend bedrag is ontleend aan ledenadministratie ten tijde van opmaak van deze brief. 
Voor jeugdleden wordt de leeftijd op 31 december 2020 aangehouden.  
Het door jou verschuldigde bedrag (zie tabel) bedraagt € zie tabel. 
Het rekeningnummer is NL 90 RABO 0142816191 t.n.v. Sportvereniging DSVP 
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd vóór 30 september 2021.  
Vriendelijk verzoek om bij betaling  het kenmerk (jouw naam, postcode en woonplaats) te vermelden, 
ook als een ander voor jou betaalt !! 
Indien er meerdere leden van het gezin lid/donateur zijn, wordt verzocht per persoon te betalen.  
 
Kortingsregeling jeugdleden uit één gezin 
Voor jeugdleden uit één gezin geldt een korting op de jaarlijkse contributie. Het oudste jeugdlid betaalt volledige contributie. 
Voor het eerstvolgende jeugdlid bedraagt de korting 10% en voor de overige jeugdleden uit het gezin een korting van 20%.  
Het kortingstarief is overigens al begrepen in het nu berekende bedrag. 
 
Aanmaning(en) 
Indien de betaling niet tijdig geschiedt, volgt maximaal 2 x  een schriftelijke aanmaning.  
De kosten van de 2e aanmaning bedragen € 10. Mocht ook na deze aanmaningen niet zijn betaald dan wordt de vordering 
overgedragen aan het incassobureau. Verdere informatie over het niet tijdig betalen tref je aan in het contributiereglement.  
 
Betalingsregeling 
Ieder lid kan in overleg gebruik maken van een betalingsregeling. Indien je gebruik wilt maken van deze regeling verzoeken wij 
je deze altijd aan te vragen bij de contributieadministratie (zie briefhoofd).  
Overleg kan overigens ook voor mogelijke problemen die er op een gegeven moment kunnen zijn met betalingen. 
Voor meer informatie/voorwaarden kun je het contributiereglement, vermeld op de DSVP website, raadplegen. 
 
Opzeggen lidmaatschap / wijzigingen in lidmaatschap 
Opzegging of wijziging van het lidmaatschap dient normaliter schriftelijk bij de ledenadministratie (dus niet bij 
leiders/trainers/ander DSVP kader) te geschieden vóór 15 juli van een kalenderjaar. Informatie hierover staat ook op de DSVP 
website (clubinformatie, ledenadministratie). 
 
Bij opzegging vanaf 15 juli maar vóór 1 augustus 2021 worden de KNVB-kosten in rekening gebracht. Bij opzegging na 1 
augustus 2021 worden de KNVB kosten plus de kosten van het volledig aantal maanden van doorlopend lidmaatschap in 
rekening gebracht. De maand van opzegging wordt als volledige maand gerekend. 
Opzegging, wijziging lidmaatschap, adreswijziging  alleen schriftelijk bij ledenadministratie.  
 
Formulieren zijn te vinden op de DSVP website (clubinformatie, ledenadministratie).  
Verzending naar DSVP ledenadministratie kan of (via site) elektronisch, of per post, t.a.v. Wilma van Viegen,  
Postbus 220, 2640 AE Pijnacker of leggen in het postbakje (kantine) ‘Mutaties DSVP’. 

 
Als je vragen hebt over de contributie, dan kun je contact opnemen met contributieadministratie; zie briefhoofd. 
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Namens het bestuur van DSVP, voorzitter ( Peter de Jong) en het bestuurslid financiële zaken van DSVP (Jan Kooijman). 
 

 
 
Tabel contributie per lid seizoen 2021/2022  
 

 
Contributie  Inclusief 

10% korting 

Inclusief 

20% korting 

Veldvoetbal, senioren, vanaf 18 jaar €  265   

Zaalvoetbal €  215   

Veld en zaalvoetbal €  330   

14 /15 /16 / 17 jaar €  230 € 207 € 184 

10 /11 /12 / 13 jaar €  220 € 198 € 176 

6 /7 /8 / 9 jaar €  200 € 180 € 160 

Jonger dan 6 jaar €  110 €   99 €   88 

Niet spelend lid (incl. lidmaatschap KNVB)  €   85*   

Niet spelend lid (excl. lidmaatschap KNVB)   €  75   

Trimclub, veld of zaal €  190   

Trimclub, veld en zaal €  210   

Donateur €    45   

Vrijwilliger die lid moet zijn van de KNVB    €     - **   

 
 
* Niet spelende leden die meer dan 6 wedstrijden in een seizoen om welke reden dan ook wedstrijden voetballen     
  worden beschouwd als spelend lid. Een aanvullende contributieverplichting kan daarop volgen. 
 
** Indien je vrijwilligerswerk verricht voor DSVP en je bent geen spelend lid van de club, geldt het volgende: 

• Leiders, trainers, scheidsrechters en assistent scheidsrechters moeten lid zijn van de KNVB. 

• Het lidmaatschap van de KNVB kost € 10. 

• Kosten worden echter door DSVP betaald !! 
 
 
 
N.B. Mocht je om welke reden dan ook problemen hebben om je contributie (tijdig) te voldoen, neem tijdig 
contact op met contributieadministratie en wacht niet af ! 


