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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 voor het voetbalseizoen. 
Alle actieve en passieve leden zijn contributie verschuldigd. Het lidmaatschap wordt 
aangegaan voor één (resterend) seizoen. Zonder tussentijdse schriftelijke opzegging 
(zie hiervoor “opzegging lidmaatschap”) wordt het lidmaatschap stilzwijgend 
voortgezet. 

1.2  De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur bepaald en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. De Algemene 
Ledenvergadering stelt de contributie definitief vast.  

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

1.4 De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd vóór 15 september van het 
betreffende seizoen.  

1.5  Leden die zich in de loop van het seizoen, dat wil zeggen na 1 juli 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 15 juli van het lopende seizoen.  
Indien opzegging niet voor 15 juli seizoen van het lopende is geschied dan gaat men 
akkoord met de stilzwijgende verlenging van het lopende lidmaatschap voor volgende 
seizoen. 

2.2  Bij opzegging in de periode na 15 juli en voor 1 augustus van het lopende seizoen 
zullen de kosten van de KNVB in rekening worden 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 1 juli van het lopende seizoen. De maand van opzegging wordt als 
volledige maand gerekend.  

 
 
Artikel 3  Betalingsregeling  
 

3.1  Ieder lid kan in overleg gebruik maken van een betalingsregeling.  

3.2 Een betalingsregeling dient altijd vóór 15 september te worden aangevraagd bij de 
voor de contributieadministratie verantwoordelijke persoon binnen de vereniging.  

 

Artikel 4  Korting jeugdleden  
 

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

4.2   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 1.4, 3.1 en 3.2 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 eerste aanmaning genoemde termijn van 30 dagen zijn contributie te 
voldoen. Tevens vervalt mogelijk overeengekomen betalingsregeling en is het 
volledige bedrag aan contributie dadelijk verschuldigd.  

Aan de eerste aanmaning zijn géén kosten verbonden. 

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

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

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

5.6   Van leden die 30 dagen na de tweede aanmaning de contributie en de in artikel 5.3 
genoemde kosten niet volledig hebben voldaan, wordt de inning van de contributie 
plus de in artikel 5.3 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 5.2, 5.3 en 5.6.  

 
Artikel 7  Restitutie contributie  
 

7.1   Een spelend lid dat door omstandigheden één derde of minder competitiewedstrijden 
heeft kunnen spelen als gevolg van één van de hierna genoemde omstandigheden 
kan een beroep doen op restitutie van zijn/haar jaarcontributie. De omstandigheden 
waar uit hierboven geschreven zin naar wordt verwezen zijn: 
-  ernstige blessure  
-  langdurige afwezigheid door werk/studie 
-  verhuizing 
-   in alle andere gevallen beslist het bestuur.  

7.2   Voor een actief lid dat één derde of minder van het gehele seizoen aan 
competitiewedstrijden heeft deelgenomen, wordt de jaarcontributie vastgesteld op  
50 % van de verschuldigde contributie voor veldspelers ouder dan 18 jaar; het dan 
berekend bedrag wordt in tientallen (naar beneden) afgerond naar een rond bedrag. 
Het lid dient zelf het verzoek tot reductie , uiterlijk 1 juni van het betreffende seizoen 

bij de contributieadministratie dan wel penningmeester in te dienen.  
Verzoeken na 1 juni worden niet meer in behandeling genomen. 

7.3 Bij opzegging kan, op verzoek, restitutie plaatsvinden. DSVP hanteert een 
opzegtermijn van 1 maand. Daarbij wordt de maand van opzegging als de hele maand 
geteld. 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. 
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Appendix; definities leden 

Spelend lid 

Is een speler/speelster van een team dat in de KNVB competitie is ingedeeld. 

Is tevens KNVB-lid en heeft stemrecht op de Algemene  Ledenvergadering 

 

Niet spelend lid 

Is een persoon die lid van DSVP is maar niet in competitieverband voetbalt. 

Leden die langdurig geblesseerd zijn of nog niet in een team ingedeeld 

kunnen worden kunnen (tijdelijk) niet spelend lid zijn. Niet spelende leden 

die meer dan 6 wedstrijden in een seizoen om welke reden dan ook wedstrijden 

voetballen worden automatisch spelend lid en ontvangen een aanvullende 

contributienota. Heeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. 

 

Trimlid 

Een persoon die op de donderdagavond of zaterdagmorgen onderdeel uitmaakt 

van de trimgroep. Heeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. 

 

Donateur 

Een persoon die DSVP een warm hart toedraagt en onderdeel van DSVP uit wil 

maken. Een donateur sport niet zelf bij DSVP en heeft geen stemrecht op de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

KNVB-lid 

Is een vrijwilliger, niet spelend lid, donateur of trimlid die om reden van 

zijn/haar functie lid van de KNVB moet zijn en geen spelend lid is. De 

kosten worden door DSVP betaald. Stemming op de Algemene Ledenvergadering 

hangt af van het type lidmaatschap. 

 

Erelid 

Is een lid die om reden van zijn/haar grote verdiensten voor DSVP is benoemd 

tot erelid. Een erelid hoeft geen contributie te betalen. Heeft stemrecht op 

de Algemene ledenvergadering. 

 

Lid van verdienste 

Is een lid die om reden van zijn/haar grote verdiensten voor DSVP is benoemd 

tot lid van verdienste. Stemming op de Algemene Ledenvergadering hangt af 

van het type lidmaatschap. 

 

Vrijwilliger 

Is een persoon die activiteiten voor DSVP uitvoert. Een vrijwilliger kan lid 

of donateur zijn maar dit hoeft niet. Een vrijwilliger wordt als dank met 

zijn/haar partner uitgenodigd voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. 

Stemming op de Algemene Ledenvergadering hangt af van het type 

lidmaatschap. 

 


