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SPONSOREN vv DVO 
51North design & development studio te Sittard Auto Moonen te Sittard AutoFirst Crombeen te Sittard 
Automobiel Limburg te Geleen Autorijschool Peter Frissen te Sittard Bernard Fashion te Sittard 
Brasserie De Trechter te Sittard Café De Hollande te Sittard Connect Solution te Maastricht-Airport 
DoubleTree by Hilton te Sittard Eyzerhardt plaat & staal te Sittard Fysiosittard te Sittard 
Grieks restaurant Kreta Palace te Sittard Harald Salvino Glas & Kozijnen te Sittard ING Nederland te Amsterdam 
Intersport Megastore Makado te Beek Italiaans restaurant Soffritto te Sittard KampsVanBaar Advocaten te Sittard 
Kempen & Oberdorf makelaardij te Sittard Ken je Barbershop te Sittard LUNA Eten & Drinken te Sittard 
Lunchrestaurant ’t Sjpaorhutje te Nieuwstadt Menten Metaal Recycling te Sittard PLUS Boudy Postma te Sittard 
Projectadviesburo Ron Salvino te Sittard Rousseau chocolade te Sittard Slaap & Zo te Sittard 
Tapperie de Gats te Sittard Vahsen Constructies te Sittard Van den Berg Woninginrichting te Sittard 
Zuidlease te Sittard   

 

 
Contributiereglement 2022-2023 

 
Algemeen 
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene 
ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die 
een verschillende contributie betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
 
Naast de ereleden zijn tevens de spelende leden die op vrijwilligersbasis een kaderfunctie 
binnen de vereniging verrichten, vrijgesteld van het betalen van contributie. Onder een 
kaderfunctie wordt verstaan het vervullen van een functie als bestuurslid, commissielid, 
(jeugd)trainer/leider, e.d. De ledenadministrateur bepaalt, al dan niet in overleg met de 
penningmeester, welke spelende leden onder de vrijstellingsregeling vallen. Indien een 
spelend lid slechts gedeeltelijk, qua tijdsduur en/of omvang, een kaderfunctie binnen de 
vereniging verricht, wordt de vrijstellingsregeling naar rato toegepast. 
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 
contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Indien sprake is van gegronde redenen, kan het 
opzeggende lid een verzoek tot (gedeeltelijke) teruggave van de contributie indienen bij de 
ledenadministrateur. 
 
Contributiehoogte 
De algemene ledenvergadering heeft het bestuur gemachtigd de contributie jaarlijks te 
verhogen met het CBS prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie met een minimum van  
€ 2,50. Ter bevordering van de eigen deelname van de leden aan de Grote Clubactie heeft de 
algemene ledenvergadering 2015 tevens besloten de contributie met ingang van het seizoen 
2016-2017 te verhogen met € 15,00 waarvoor de leden 5 Grote Clubactie-loten ontvangen. 
 
De contributie voor het seizoen 2022-2023 is vastgesteld op: 
 
 Senioren € 172,50 
 Senioren 35+-voetbal € 75,00 
 JO15 t/m JO19 € 155,00 
 JO8 t/m JO13 € 155,00 
 JO7 € 95,00 
 Kabouters € 42,50 
 Steunende leden € 20,00 
 Steunende jeugdleden € 10,00 
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Contributiebetaling 
De contributie wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso. Hiervoor dient het lid een 
machtiging aan de ledenadministrateur te geven. Het machtigingsformulier is verkrijgbaar via 
de ledenadministrateur of de website van de vereniging. Het machtigingsformulier dient 
volledig te worden ingevuld én te worden ondertekend. De contributie kan ook worden 
betaald via een overschrijving naar de IBAN van de vereniging. 
 
Leden die de contributie via incasso voldoen, betalen de contributie in 2 termijnen. De 1e 
termijn vervalt eind september (= start competitie) en de 2e termijn vervalt eind november. 
Leden die de contributie via overschrijving voldoen, betalen de contributie ineens. Hierbij 
dient ook een opslag van € 5,- voor de administratiekosten te worden betaald. De contributie 
inclusief de opslag voor de administratiekosten dient uiterlijk eind september te zijn voldaan. 
 
Indien de contributie niet (tijdig) is betaald, wordt het lid (tijdelijk) uitgesloten van deelname 
aan trainingen en wedstrijden. Onder ‘tijdelijk’ wordt verstaan totdat de contributie door de 
ledenadministrateur is ontvangen. In geval van automatische incasso wordt bij een mislukte  
1e incassopoging op korte termijn hierna een 2e incassopoging ondernomen. Indien ook de 2e 
incassopoging mislukt, wordt het lid door de ledenadministrateur hiervan in kennis gesteld. 
Het lid is dan zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de contributietermijn. 
 
Tussentijdse aan-/afmelding lidmaatschap 
Bij een aanmelding vóór 1 januari van het lopende seizoen is de volledige contributie 
verschuldigd. Bij een aanmelding ná 1 januari van het lopende seizoen is de contributie voor 
een half jaar én de administratiekosten van de vereniging en de KNVB verschuldigd. Voor het 
seizoen 2022-2023 bedragen de administratiekosten € 20,00. 
 
Bij een afmelding tijdens het lopende seizoen geldt dat: 
 Indien de opzegging tussen 1 juni en 1 september plaatsvindt, het opzeggende lid de 

administratiekosten van de vereniging en de KNVB is verschuldigd; 
 indien de opzegging ná 1 september plaatsvindt, het opzeggende lid de volledige contributie 

voor het lopende seizoen is verschuldigd. 
 
Indien bij de afmelding sprake is van gegronde redenen, kan het opzeggende lid een verzoek 
tot een (gedeeltelijke) teruggave van de contributie indienen bij de ledenadministrateur. Onder 
gegronde redenen wordt verstaan: een (langdurige) ziekte die sporten verhinderd, een (zware) 
blessure met een lange revalidatieperiode, e.d. Geen interesse meer in voetballen, te druk op 
school, e.d. zijn géén gegronde redenen. Of er sprake is van gegronde redenen, is ter beoordeling 
van de ledenadministrateur, al dan niet in overleg met de penningmeester. 


