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Inleiding 
Regelmatig bereiken ons vragen over de contributie, kledingbijdrage, machtigingen, 

opzeggingen of tussentijdse wijzigingen in het lidmaatschap. In dit document zijn 

veelgestelde vragen, en de antwoorden daarop opgenomen. De informatie is bijgewerkt 

voor het seizoen 2021-2022 dat loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Heb je nog 

vragen die niet beantwoord worden in dit document, neem dan contact op met de 

penningmeester van CKV Fiks (Jordy Esman) via penningmeester@ckvfiks.nl. 

 

Hoeveel contributie moet ik betalen? 
De contributie voor leden van CKV Fiks wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, 

die jaarlijks in mei/juni plaatsvindt. De hoogte van de contributie is afhankelijk van leeftijd 

en type lidmaatschap, één en ander volgens onderstaande tabel. De onderstaande 

contributies gelden voor het gehele seizoen 2021-2022 en worden – met mogelijke 

uitzondering op de contributie voor Flinkies – niet tussentijds verhoogd. 

 

Lid type Leeftijd per 1 

januari 2022 

Contributie per 

kwartaal (€) 

Contributie 

per jaar (€) 

Kleding-

bijdrage (€)1 

Contributie 

totaal (€) 

Senioren 19 jaar en ouder 60,00 240,00 16,00 256,00 

Junioren 16 t/m 18 jaar 48,00 192,00 16,00 208,00 

Aspiranten 12 t/m 15 jaar 36,00 144,00 16,00 170,00 

Pupillen 6 t/m 11 jaar 30,00 120,00 16,00 136,00 

Kangoeroes 4 t/m 5 jaar 18,00 72,00 - 72,00 

Flinkies 0 t/m 3 jaar Vrijwillige bijdrage (gemiddeld € 30,00) wordt op prijs gesteld  

Recreanten - 36,00 144,00 16,00 144,00 

Niet-spelend - 18,00 72,00 - 72,00 
1. Kledingbijdrage is verschuldigd indien men de beschikking heeft (of hoort te hebben) over een wedstrijdshirt en trainingspak. 

 

Hoe moet ik de contributie betalen? 
Voor het betalen van de contributie maakt Fiks gebruik van automatische incasso’s. Wij doen dit om 
er voor te zorgen dat de contributie regelmatig binnenkomt. Op die manier kan de vereniging ook 

tijdig aan haar verplichtingen, zoals het betalen van de contributie aan de KNKV, voldoen. Daarnaast 
zorgt het gebruik van automatische incasso’s voor minder administratieve rompslomp. Als lid hoef je 

bijvoorbeeld geen betaalopdracht meer te geven. Om te kunnen incasseren is éénmalig nodig om 

een SEPA-machtiging af te geven. 
 

Wanneer wordt de contributie afgeschreven? 
De contributie wordt in 4 termijnen afgeschreven van het bij ons bekende rekeningnummer. 
Daarnaast incasseren wij eens per jaar de kledingbijdrage. De geplande datum van de afschrijvingen 

staan in onderstaande tabel. Uiterlijk een week voordat de contributie wordt afgeschreven, ontvang 
je een overzicht van het te incasseren bedrag. 

 

Termijn Periode Omschrijving op factuur Geplande incassodatum 

1 Juli t/m september Contributie Q1 2021-2022 26 augustus 2021 

2 Oktober t/m december Contributie Q2 2021-2022 26 november 2021 

3 Januari t/m maart Contributie Q3 2021-2022 25 februari 2022 

Kleding - Kledingbijdrage 2021-2022 25 maart 2022 

4 April t/m juni Contributie Q4 2021-2022 26 mei 2022 
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Kledingbijdrage, wat is dat? 
Met een nette uitstraling sta je al met 1-0 voor als je begint aan je wedstrijd. Dat vinden 

wij zó belangrijk dat het gebruik van een trainingspak en wedstrijdshirt tijdens alle 

wedstrijden verplicht is. Aan het begin van het nieuwe seizoen ontvang je van de 

kledingcommissie een trainingspak en wedstrijdshirt in jouw maat, dat hoort bij het team 

waarin je dat seizoen speelt. Deze verplichte wedstrijdkleding blijft eigendom van de 

vereniging. Wissel je van team en daarmee van sponsor, of wijzigt er iets in jouw 

lidmaatschap, dan lever je deze kleding dus weer in of ruilt deze om. Omdat de 

wedstrijdshirts en trainingspakken slijten, vervangen we ze gemiddeld iedere 3 tot 4 jaar. 

Voor het gebruik van deze wedstrijdkleding brengen wij jaarlijks een bedrag in rekening 

aan alle die een trainingspak en/of wedstrijdshirt ter beschikking (horen te) hebben. 

Naast de verplichte wedstrijdkleding is er ook andere clubkleding te verkrijgen. Denk 

daarbij aan speciale Fiks-wedstrijdkousen, sportbroekjes en rokjes of een sporttas in de 

Fiks-kleuren. Deze kleding is te koop en wordt dus echt van jou. In onderstaande tabel 

staat per artikel weergegeven wat de prijs is. 

 

Kleding Soort Kosten per 
jaar (€) 

Kosten 
éénmalig (€) 

Bijzonderheden 

Verplichte wedstrijdkleding 

Trainingspak Gebruik 24,00 
(niet doorbelast) 

- 

Vervangingswaarde broek € 25,00 

Vervangingswaarde jack € 60,00 

Blijft eigendom van Fiks 

Wedstrijdshirt Gebruik 16,00 - 
Vervangingswaarde ca. € 47,50 

Blijft eigendom van Fiks 

Andere kleding 

Wedstrijdshort Koop 
 
 

Ca. 14,00  
Prijs afhankelijk van kledingmaat, 

exclusief kosten eigen opdruk 

Wedstrijdrok 
Koop 

 

 
Ca. 33,00 Prijs afhankelijk van kledingmaat 

Inschietshirt 
Koop  Ca. 22,50 

Prijs exclusief kosten eigen 
opdruk 

Sporttas 

- met zijvakken 
- met bodemvak 

 

Koop - 

 

Ca. 30,00 
Ca. 33,00  

Prijs is afhankelijk van maat, 
exclusief kosten eigen opdruk 

Op ckvfiks.mkhbusiness.nl is een actueel overzicht van alle clubkleding beschikbaar. 

Bij verlies of onherstelbare beschadiging als gevolg van nalatigheid van (een deel) het trainingspak of 
wedstrijdshirt, dit ter beoordeling van de Fiks kledingcommissie, wordt door Fiks de vervangingswaarde in 
rekening gebracht. Ook als na afloop van het seizoen de kleding niet wordt ingeleverd, kan Fiks de 
vervangingswaarde in rekening brengen.  
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Ik wil geen gebruik maken van automatische incasso’s, kan dat? 
Het gebruik van automatische incasso’s heeft veel voordelen voor de leden én voor de 

vereniging. Daarom geniet het sterk de voorkeur dat alle leden hun contributie via 

automatische incasso’s betalen. Indien er onoverkomelijke bezwaren zijn voor het gebruik  

van incasso’s dan dien je dit per e-mail door te geven aan de penningmeester 

(penningmeester@ckvfiks.nl). 

Daarnaast dient het volledige contributiebedrag, inclusief kledingbijdrage uiterlijk 26 

augustus 2020 te zijn bijgeschreven op de bankrekening van CKV Fiks (NL35 RABO 0309 

2823 73), onder vermelding van “Contributie 2021-2022 – Naam van het lid”. 

 

Is de betalingskorting voor betaling in één keer vervallen? 
Vanwege het gebruik van automatische incasso’s geniet het niet langer onze voorkeur om 

de contributie in één keer vooruit te betalen. Daarnaast werd de betalingskorting in het 

verleden gebruikt om renteverlies te compenseren. Inmiddels is de rente zó laag dat deze 

compensatie niet van waarde is. Vanaf het seizoen 2017/2018 is de betalingskorting niet 

meer van toepassing. 

 

Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen. Hoe en wanneer moet ik dat doen? 
Jammer dat je hebt besloten je lidmaatschap op te zeggen. Wist je trouwens dat je je 

lidmaatschap ook kunt omzetten naar Niet-spelend lid? Dan blijf  je lid van de vereniging 

maar omdat je geen wedstrijden speelt, betaal je minder contributie. Indien je het 

lidmaatschap écht wilt beëindigen dan dient jouw schriftelijke opzegging uiterlijk 30 april 

2022 (datum poststempel/e-mailbericht) binnen te zijn bij de ledenadministratie.  

Fiks / Ledenadministratie: Jacqueline Anholts, Adriaan Engelslaan 1, 2343 LM  Oegstgeest 

Opzeggen per e-mail kan ook: mail dan naar Leden@ckvfiks.nl. 

 
LET OP: ALS JE OPZEGT NÁ 30 APRIL DAN BEN JE CONTRIBUTIE VERSCHULDIGD  

VOOR HET GEHELE VOLGENDE SEIZOEN! 
 

Waarom is de uiterste opzegdatum al op 30 april? 
Voor het einde van ieder seizoen moet Fiks al aan de KNKV opgeven hoeveel teams er 

volgend seizoen zullen spelen, en hoeveel leden de verenging telt. De vereniging is voor 

het gehele volgende seizoen contributie verschuldigd op basis van die gegevens. 

Daarnaast gebruikt Fiks deze gegevens om de team-indelingen te maken, trainers te 

zoeken, zaalruimte te huren en er voor te zorgen dat iedereen kan trainen en spelen. 

Daarom is de datum van 30 april heel belangrijk. 

 

Ik wil het soort lidmaatschap veranderen tijdens het seizoen. Kan dit?  
Als je gedurende het seizoen wilt veranderen van soort lidmaatschap, bijvoorbeeld van 

Spelend lid naar Niet-spelend lid, dan kun je dat aangeven bij de ledenadministratie. 

Mogelijk verandert dan ook jouw contributie: je bent het hoogste bedrag van de twee 

lidmaatschapssoorten verschuldigd. Onder meer omdat Fiks ook het hoogste bedrag moet 

afdragen aan de KNKV. 


