
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
    

Contributiereglement  
  

Artikel 1 – Aanmelden lidmaatschap                                                                                                                  
1.1: Aanmelden bij EGS’20 kan via de website van EGS’20, www.egs20.nl.  
1.2: Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekend inschrijfformulier in te leveren 
bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de speler in een team is geplaatst en 
start met spelen, tenzij het nieuwe lid met de ledenadministratie een andere ingangsdatum is 
overeengekomen.                    
1.3: Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB is het lid contributie verschuldigd. Voor diegenen 
die gedurende het voetbalseizoen lid worden, zal de contributie naar rato verschuldigd zijn. Voor leden die 
tijdens het lopende seizoen lid worden, gaat het lidmaatschap pas in als de contributie geïnd is. Bij 
aanmelding als lid tijdens het verenigingsjaar vóór 1 oktober is de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd. 
Bij aanmelding als lid tussen 1 oktober en 1 januari is 75% van de contributie verschuldigd. Bij aanmelding als 
lid tijdens het verenigingsjaar na 1 januari is 50% van de contributie verschuldigd.                                                                                                                                            
1.4: Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid, of diens wettelijke vertegenwoordiger, 
tevens te kennen dat hij of zij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is 
gepubliceerd op de website van EGS’20.                                                              
1.5: Binnen twee weken na het insturen van het aanmeldformulier ontvangt de aanvrager van of namens het 
bestuur een ontvangstbevestiging per email en informatie over het plaatsen op een wachtlijst of in een team. 
De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.                
1.6: Het bestuur kan de toetreding van een lid met redenen omkleed weigeren.   
  
Artikel 2 – Wijzigingen gegevens lid                                                                                                                     
2.1: Leden zijn verplicht om wijziging van hun gegevens (adres, mailadres, telefoonnummer e.d.) en wijzigingen 
in (bank)rekeningnummers direct te melden aan de ledenadministratie. Eventuele kosten die door de 
vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op het betreffende lid 
worden verhaald.  
  
Artikel 3 – Contributie                                                                                                                                           
3.1: Onder contributie wordt verstaan: de jaarlijkse bijdrage, te voldoen in één, twee of vier termijnen. De hoogte 
van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributiebedragen zijn te 
downloaden vanaf de website van EGS’20, www.EGS20.nl . Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele 
of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.  
3.2: Leden die alleen wensen te trainen worden aangemerkt als “steunend lid” en dienen  
€ 50,-  contributie te betalen. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar niet kunnen worden geplaatst in 
een team en alleen trainen, dienen 50% van de contributie te voldoen. Kunnen zij alsnog voor 1 oktober in een 
team worden geplaatst, dan dient er in totaal 75% van de contributie te worden voldaan. Wanneer zij pas na de 
winterstop in een team kunnen worden geplaatst, dient er geen extra contributie te worden voldaan.  
3.3: Leden die het hele verenigingsjaar geblesseerd zijn en hierdoor niet actief kunnen deelnemen aan de 
trainingen en wedstrijden worden aangemerkt als “steunend lid” en dienen € 50,-  contributie te betalen. 
Wanneer een lid gedurende het jaar alsnog fit raakt, dient deze 50% van de contributie minus € 35,-  te 
voldoen aan contributie. Deze € 35,-  is gebaseerd op € 50,- (steunend lid) minus € 15,-  (kosten KNVB).  
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Artikel 4- Wijze van betaling                                                                                                            
4.1 De inning van de contributie zal verzorgd worden door Club Collect. De contributie kan per kwartaal, halfjaar 
of jaar betaald worden. Betaling kan via automatische incasso, iDeal of bankoverschrijving.  
4.2 De volgende kosten zijn daarvoor van toepassing. 
Per incasso € 0,25, Ideal of bankoverschrijving € 0,40. Communicatie vanuit Club Collect kan via brief kosten € 
1,20, SMS € 0,20 en via email geen kosten.  
Aan betaling ineens zitten buiten bovengenoemde kosten verder geen extra koste.  
Bij termijnbetaling halfjaar of kwartaal zal er € 1,00 extra per incasso in rekening gebracht worden.  
De kosten van een stornering bedragen € 1,00  
    
Artikel 5 – Opzegging lidmaatschap                                                                                                                     
5.1: Opzegging van het lidmaatschap van EGS’20 dient uiterlijk 30 juni van het lopende voetbalseizoen te 
gebeuren. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het 
einde van het volgende verenigingsjaar.                                                                                     
5.2: Opzegging kan uitsluitend schriftelijk (per brief of e-mail) gedaan worden. De ledenadministratie verzendt 
per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan 
slechts de, door de ledenadministratie via email verzonden, bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijke 
opzegging dienen.                                                                                                  
5.3: Opzegging gedurende het verenigingsjaar is mogelijk, echter leidt dit niet tot het terugbetalen van de 
betaalde contributie. Bij opzegging voor 1 oktober is er recht op volledige teruggave minus EUR 15,00 van de 
contributie. Bij opzegging tussen 1 oktober en 1 januari is er recht op 50% teruggave van de contributie. Bij 
opzegging na 1 januari is er geen recht op teruggave van de contributie.  
  
Artikel 6 – Te late betaling                                                                                                                                     
6.1: In geval van te late betaling kan een boete van € 5,00 als vergoeding van administratie, rente- en 
incassokosten worden opgelegd. Deze kosten komen bovenop de contributie die verschuldigd is.      
6.2: Leden die 2 maanden na de het begin van het seizoen nog niet betaald hebben, kunnen met onmiddellijke 
ingang worden geschorst door het bestuur. Dit betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan 
wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De 
penningmeester geeft dit door aan betrokken begeleiding en kaderleden. Deze leden zijn pas speelgerechtigd 
wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, 
hebben voldaan.                                                          
6.3: Leden die 3 maanden na het begin van het seizoen nog steeds niet aan hun  
contributieverplichtingen hebben voldaan, kunnen worden voorgedragen voor royement aan de algemene 
ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt dan aan het einde van het voetbalseizoen, maar 
de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, blijft verschuldigd.                                                                                                                       
6.4: Royement om deze reden leidt automatisch tot opzegging van het lidmaatschap van de KNVB en sluit de 
mogelijkheid van overschrijving naar een andere vereniging uit voor een periode van 3 jaar, tenzij alsnog de 
contributie en eventuele verhogingen voldaan zijn.                                                               
6.5: Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen ook de 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten 
worden vastgesteld op tenminste 20% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn 
op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete zoals genoemd in artikel 6 lid 1.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
  
Artikel 7 – Boetes                                                                                                                                                    
7.1: Boetes die aan een speler persoonlijk of aan het team waarin hij of zij speelt, door de KNVB zijn opgelegd, 
worden aan de betreffende speler doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van een 
betaalverzoek of nota. 
7.2: Bij het sturen van een factuur of herinnering wordt een extra toeslag van € 5,00 in rekening gebracht. Als 
de boete binnen twee weken niet is voldaan, is onverkort artikel 6 van toepassing.   
   
Artikel 8 – Overschrijving naar andere vereniging                                                                                            
8.1: EGS’20 werkt mee aan overschrijving naar een andere vereniging met inachtneming van de door de KNVB 
gestelde kaders en termijnen, onder de voorwaarde dat er geen contributieschuld is, eventueel openstaande 
boetes zijn voldaan en alle verplichtingen zijn nagekomen.   
  
Artikel 9 –Hardheidsclausule                                                                                                                                
9.1: Blessures geven niet automatisch recht op contributierestitutie. Indien een lid door een (langdurige) ziekte, 
blessure of ongeval met een lange revalidatieperiode of door zwangerschap niet kan deelnemen aan 
trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiervoor kan het betreffende 
lid een schriftelijk verzoek met motivatie en bewijslast indienen bij de ledenadministratie, die het verzoek 
toetst aan het contributiereglement en het verzoek na toetsing aan het bestuur voorlegt. Het bestuur neemt 
hier een besluit in, dit besluit is onbetwistbaar. Als algemene lijn zal worden aangehouden dat indien een 
speler om vorengenoemde redenen het gehele seizoen of een groot deel van het seizoen niet in staat is 
geweest te spelen en te trainen, hij of zij aan het einde van het seizoen een deel van de door hem of haar 
betaalde contributie terugbetaald krijgt. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld alleen maar kunnen trainen, 
kan een lid een schriftelijk verzoek met motivatie indienen tot restitutie van een deel van de contributie. Het 
bestuur neemt hier een besluit in, dit besluit is onbetwistbaar.  
9.2: Spelende leden die structureel vrijwilligerswerk binnen EGS’20 hebben verricht kunnen aan het eind van het 
seizoen een restitutie van 25% van hun betaalde contributie aanvragen middels een schriftelijk verzoek met 
motivatie. 
  
Artikel 10 – Reglementswijziging                                                                                                                         
10.1: Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van EGS’20.  
10.2: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.  
 
 
 
 
 
 
 


