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Lidmaatschap 
(vereniging) 

 

  

Onderdeel van het FVC Beleid 
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Algemeen 

Deze brochure geeft alle zaken rond het lidmaatschap van FVC weer. Naast de geldende 

contributiebedragen voor de verschillende categorieën ook de regels en voorwaarden van dit 

lidmaatschap, zoals aanmelden, opzeggen en betalingen.  

Aanmelden 

Lid worden van FVC kan door het compleet online invullen en ondertekenen van het 

Aanmeldformulier welke op de FVC website kan worden gevonden bij menukeuze ‘Lidmaatschap’. 

Deze wordt bevestigd door te klikken op de knop ‘Verzenden’ onderaan het formulier. De gegevens 

zoals vermeld in het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de 

vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. Zodra dit is gebeurd is de 

desbetreffende persoon lid van FVC en mag hij of zij trainen en wedstrijden voetballen. Uitzondering 

hierop is als er nog een overschrijving moet worden geaccordeerd door de latende vereniging en/of 

de KNVB. 

Opzeggen 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient ‘schriftelijk’ te gebeuren bij voorkeur door middel van het 

Opzegformulier welke ook op de FVC website kan worden gevonden. Ook deze dient online compleet 

te worden ingevuld en ondertekend en ook met de knop ‘Verzenden’ te wordem bevestigd.  De 

opzegging dient voor 1 juni van het jaar te geschieden. Bij opzegging na 1 juni bent u contributie 

verschuldigd tot aan 1 juli het jaar daaropvolgend. 

Uit – en overschrijving 

In het geval van uitschrijving of een gewenste overschrijving naar een andere voetbalclub dan dienen 

de volgende zaken te zijn afgehandeld voordat uit- of overschrijving kan worden geaccordeerd. 

1. Alle verschuldigde en openstaande contributie moet zijn voldaan 

2. Alle in bruikleen gestelde kleding en sporttas moeten compleet, schoon en onbeschadigd zijn 

ingeleverd. Indien onderdelen kapot zijn dan moet het verschuldigde bedrag voor vervanging 

worden betaald. 

Kleding 

• De kleding wordt door middel van automatisch incasso geïncasseerd via de contributie 

• De kleding en sporttas van FVC zijn in bruikleen 

• De bruikleen bestaat uit: 

- wedstrijdshirt 

- broekje 

- trainingspak bestaande uit jasje en broek 

- sportrugzak of sporttas 

• Voor het complete Kledingreglement zie onze website: www.frieschevoetbalclub.nl  
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Betalingen 

Naast de betalingen van de contributie (tenzij anders aangegeven), het kledingfonds en eenmalige 

bijdragen worden ook die voor boetes door middel van automatische incasso geïncasseerd. 

Contributie 

Voor het bewuste seizoen gelden de contributiebedragen per categorie die zijn vermeld op de 

website via menukeuze ‘Lidmaatschap’ en dan ‘Contributie’. De contributie bestaat uit verschillende 

delen en is mede afhankelijk van de sport(en) die wordt/worden beoefend bij de club. 

Contributieonderdelen (kunnen) zijn: 

• Verenigingscontributie  

• Voetbal Veld Algemeen (van Minipupil tot en met Senior) 

• Voetbal Zaal Algemeen of Alleen (Junior of Senior) 

Voor de contributie gelden de volgende regels: 

• Contributie wordt door middel van automatische incasso geïncasseerd 

• Contributie is per seizoen en kan via incasso per kwartaal en maand worden betaald 

• U bent de verschuldigde contributie vooraf per jaar verschuldigd. Dit kan door middel van 

betaling ineens middels een factuur of via automatische incasso. Ook kunt u gebruik maken 

van de mogelijkheid de contributie per kwartaal of per maand te betalen. Kwartaal- en 

maandbetaling  is alleen mogelijk door betaling via automatische incasso. Hiervoor dient u de 

machtiging voor automatische incasso in te vullen en te ondertekenen. 

• Mocht u de contributie niet automatisch wensen te voldoen dan kunt u deze alleen voor een 

geheel verenigingsjaar per vooruitbetaling d.m.v. een factuur voldoen. Het contributiebedrag 

dient binnen één week na aanmelding te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer van 

FVC: NL48INGB0000873029 t.n.v. Friesche Voetbal Club in Leeuwarden. 

• FVC betalingskeuzes zijn: 

 Per maand (via automatische incasso op de 1ste van de maand) 

 Per kwartaal (via automatische incasso op de 1ste van het kwartaal) 

 Per jaar (via automatische incasso rond 1 juli) 

 Per jaar (via factuur betaling vooraf ineens binnen 1 week na aanmelding) 

Mededeling 

Het nieuwe lid geeft toestemming om zijn/ haar gegevens door te geven aan de KNVB in 
verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de 
adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en 
onderzoeksactiviteiten. 
 
E-mail adres Ledenadministratie: ledenadministratie@frieschevoetbalclub.nl 
 

Lidmaatschap vereniging en corona 

 

mailto:ledenadministratie@frieschevoetbalclub.nl
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De overheid heeft de coronamaatregelen in de afgelopen jaren al meerdere keren verlengd. 
Dit tot grote frustratie van sporters én sportverenigingen. Deze vervelende situatie roept 
ook vragen op over het innen van de contributie. Hoe zit dat? 

Verplicht contributie betalen 

Het eenvoudige antwoord is dat de leden van een sportvereniging verplicht blijven om de 
contributie over te maken aan de vereniging. Bij betaling van contributie aan een vereniging 
is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dat geldt ook in de situatie 
waarin een lid lange tijd niet heeft kunnen sporten. Dit komt doordat de relatie tussen een 
vereniging en haar leden anders is dan een overeenkomst die u bijvoorbeeld afsluit met een 
sportschool. De juridische relatie tussen een vereniging en een lid is het lidmaatschap. Bij de 
verenigingen is in de statuten vastgelegd dat de leden contributie moeten betalen.  
 
Deze contributie wordt vervolgens gebruikt om samen met alle leden het doel van de 
vereniging na te streven. Daarbij hebben de leden geen rechten op bepaalde tegenprestaties 
vanuit de vereniging, zoals trainingen of het spelen van wedstrijden. Als een training of 
competitiewedstrijd niet kan doorgaan, staat dat los van het betalen van de contributie. Het 
maakt dus geen verschil of de vereniging haar doelstellingen, in dit geval het faciliteren van 
trainingen en competities, wel of niet waar heeft kunnen maken. 

Contributie stopt niet met uw opzegging 

Een bijkomend misverstand is vaak dat u na opzegging direct geen contributie meer hoeft te 
betalen. Dat klopt niet! De wet schrijft voor dat deze verplichting blijft bestaan tot aan het 
einde van het boekjaar, tenzij anders is afgesproken. Het opzeggen van uw lidmaatschap is 
dus niet de manier om tijdens corona onder het betalen van contributie uit te komen. 

Ook de vereniging heeft het moeilijk 

Het is goed om te bedenken dat ook uw vereniging in een moeilijke situatie zit. Kantines, die 
vaak voor een groot deel van de inkomsten zorgen, zijn al langere tijd gedwongen gesloten. 
Dit terwijl de vaste lasten van de vereniging elke maand doorlopen. De verplichte sluitingen 
en het niet kunnen verzorgen van trainingen en het niet kunnen spelen van wedstrijden is 
overmacht en ligt uiteraard niet bij de vereniging die liever haar leden ziet trainen en spelen 
en actief deel uitmaken van de club. 

Begrip tonen loont 

In alle gevallen geldt dat het loont om over en weer begrip te tonen. Het bestuur van een 
vereniging streeft ernaar dat na corona nog steeds een levensvatbare vereniging bestaat, die 
samen met de leden haar doelen kan nastreven. Daarom vraagt zo’n bestuur haar leden om 
begrip voor het innen van de contributie en verzoekt hen om vooral lid te blijven in deze 
moeilijke tijden. Andersom doet een vereniging er goed aan om met haar leden mee te 
denken. Zit u vanwege de coronapandemie bijvoorbeeld krap bij kas? Dan kan het bestuur 
van de vereniging besluiten om met u een andere (betalings)afspraak te maken. 
 
Bedankt voor uw begrip. 
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Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FVC. 

http://www.frieschevoetbalclub.nl/

