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Regelgeving verschuldigde contributie en kledingbijdrage seizoen 2022-2023 
 

Voorafgaand aan het seizoen, tijdens de voorjaarsvergadering, wordt de hoogte van de 
contributie en de kledingbijdrage vastgesteld. De contributie plus kledingbijdrage voor het 
seizoen 2022-2023 blijft voor elke spelerscategorie gelijk aan het niveau van het voorgaande 
seizoen en wordt geïnd in de eerste 6 maanden van het seizoen (juli t/m december) in 6 
gelijke termijnen. De spelerscategorie voor het seizoen 2022/2023 wordt bepaald aan de 
hand van de peildatum per 1 januari 2022. Een speler wordt ingedeeld in een bepaalde 
categorie volgens onderstaande tabel: 
 

Categorie  Geboortejaar       Categorie  Geboortejaar 
Senior   : Vóór 2004      JO13/JO12/MO13 :  2010/2011 
JO19/JO18/MO20   : 2004/2005        JO11/JO10  :  2012/2013   
JO17/JO16/MO17 : 2006/2007        JO9/JO8       :  2014/2015 
JO15/JO14/MO15 : 2008/2009        JO7/JO6          :  2016/2017 
 

A B C D E F 

Soort lid 
Contributie Kleding 

2022/2023 

Contr. Kleding Totaal 

2022/2023 6 x 6 x 6 x 

Senioren 249,36 30,90 41,56 5,15 46,71 

JO19/JO18/MO20 211,67 30,90 35,28 5,15 40,43 

JO17/JO16/MO17 196,83 30,90 32,81 5,15 37,96 

JO15/JO14/MO15 181,69 30,90 30,28 5,15 35,43 

JO13 t/m JO8 en MO13 158,52 30,90 26,42 5,15 31,57 

JO6 en JO7 127,62 30,90 21,27 5,15 26,42 

NS/KNVB 74,16 - 12,36 - 12,36 

Niet spelend 61,80 - 10,30 - 10,30 

Zaalvoetbal *) 158,52 15,45 26,42 2,58 29,00 

Veld/Zaal 330,32 46,35 55,05 7,73 62,78 
 

*) Zaalvoetbal is gelijkgesteld aan Pupillen! 
   Ontleding contributie (zonder kledingbijdrage)   
   Pupillen = 158,52 (71,07 +   87,45)  (NS/KNVB + veld) 
   Zaal  = 158,52 (74,16 +   84,36)  (NS/KNVB + zaal) 
   Veld/zaal = 330,32 (74,16 + 171,80 + 84,36)  (NS/KNVB + veld + zaal) 
 
 

Meidenvoetbal 
Bij het meidenvoetbal (MO13 t/m MO20) geldt bij de MO20 een extra geboortejaar. Voor het 
seizoen 2022-2023 gelden geboortejaren 2003 t/m 2005 en een extra dispensatiejaar 2002. 
De contributie voor deze categorie is gelijk gesteld aan de contributie van de JO19/JO18 
categorie. Zodra de overstap wordt gemaakt naar de dames (senioren), dan geldt de 
contributie uit de categorie senioren. 
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KNVB competitie in toernooivorm op vrijdagavond (30+ dames/ 35+ heren) 
Team maakt tijdens het weekend geen gebruik van de accommodatie. Contributieniveau 
wordt derhalve aangepast naar alleen trainen niveau: NS/KNVB plus 1/3 deel variabele 
contributie. Zie de volgende tabel: 
 

Soort lid Bedrag Vast Var. 1/3 deel 
 

Totaal 

Senioren 249,36 74,16 175,20 58,40 132,56 
 

Daarbij geldt tevens een opslag van € 30,90 voor de kledingbijdrage.  
 

Het 45+ team speelt in de reguliere zaterdagcompetitie en komt dus wekelijks in actie. 
Voor hen geldt derhalve de normale contributie op senioren niveau. Ook hier geldt dat de 
contributie  wordt verhoogd met het vaste opslagbedrag voor de kledingbijdrage.  
 

Voor jeugdspelers/speelsters die alleen meetrainen en uitsluitend oefenwedstrijden 
meespelen, zijn tevens contributie verschuldigd op basis van voorgenoemde tabel. 
 
Aanmelding tijdens het seizoen 
Voor spelers die zich aanmelden tijdens het seizoen, gelden de volgende regels. Als vaste 
bijdrage wordt altijd de helft van het niet-spelend KNVB-lidmaatschap plus de helft van de 
kledingbijdrage in rekening gebracht. Het NS/KNVB lidmaatschap voor senioren bedraagt € 
74,16 en voor jeugdspelers bedraagt dit € 71,07 (voor mini’s wordt echter alleen het NS 
lidmaatschap (€ 61,80) gerekend). De kledingbijdrage voor alle groepen bedraagt € 30,90. 
Het vaste bedrag voor senioren komt daarmee op € 52,53 en voor jeugdspelers op € 50,99 
c.q. € 46,35. Naast de vaste bijdrage geldt een variabel deel om tot het totaalbedrag aan 
verschuldigde contributie en kledingbijdrage te komen. Het variabele deel wordt gespreid 
over 10 maanden, t.w. aug. t/m mei. Om het verschuldigde bedrag te berekenen, wordt 
gebruik gemaakt van de volgende tabel. 
 
Contributie plus kledingbijdrage over 10 maanden (aug. t/m mei)         
 

Soort lid Bedrag Vast Var. 10x  

Senioren *) 280,26 52,53 226,83 22,77  

JO19/JO18/MO20 242,57 50,99 190,68 19,16  

JO17/JO16/MO17 227,73 50,99 175,84 17,67  

JO15/JO14/MO15 212,59 50,99 160,70 16,16  

JO13 t/m JO8 en MO13 189,42 50,99 137,53 13,84  

JO6 en JO7 158,52 46,35 111,27 11,22  

NS/KNVB      74,16 - - -  

Niet spelend  61,80 - - -  

Zaalvoetbal  *) 173,97 44,80 128,72 12,92  

Veld/Zaal  376,67 60,26 315,06 31,64  

 
*) = kledingbijdrage zaalvoetbal bedraagt € 15,45 
 
Restitutie van contributie 
Het kan gebeuren dat een lid geldige redenen heeft om in aanmerking te komen voor 
restitutie van contributie. Dit wordt per afzonderlijk geval bekeken. Voor het bepalen van de 
hoogte van het terug te geven bedrag, wordt eveneens uitgegaan van de hierboven 
weergegeven tabel. 
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Alleen trainen regeling (excl. kledingbijdrage) 
Hiervoor geldt de regeling: Helft NS/KNVB plus 1/3 deel variabele contributie. Zie 
onderstaande tabel: 
 

Soort lid Bedrag Helft 
Vast 

Var. 1/3 
deel 

 

Totaal 

Senioren 249,36 37,08 212,28 70,76 107,84 

 
Instroomregeling 
Vooruitlopend op het nieuwe seizoen zijn er reeds aanmeldingen van pupillen die nog niet 
meteen kunnen worden geplaatst in een team. Ter kennismaking met de vereniging wordt er 
voor deze pupillen vanaf de maand april een z.g. instroomtraining verzorgd, waarbij het lid 
alvast wel wordt verzocht om een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap in te vullen. 
Deze specifieke groep valt onder de z.g. instroomregeling, waarbij geen kosten in rekening 
worden gebracht. 
 
Biljartvereniging 
Binnen sv Groen Wit ’62 is per ingang van het seizoen 2022/2023 de biljartclub 
geformaliseerd. Voor nieuwe leden geldt de onderstaande contributie. 
 

Soort lid 

Deel niet 
spelend Contributie 

2022/2023 
Totaal 

2022/2023 

Biljartvereniging 61,80 40,00 101,80 

 
De biljartactiviteiten staan gepland op dinsdagavond (competitie), donderdagavond (vrije 
inloop) en zaterdagmiddag (vrije inloop). 
 
Note:  
 
Omdat de winterstop loopt van medio december tot medio februari, is aanmelding in de 
maand december ongunstig m.b.t. de dan verschuldigde contributie. Daarbij kan het lid er op 
gewezen worden om het lidmaatschap per 1 febr. te laten ingaan. Voor een seniorlid 
betekent dit b.v. een besparing van € 46,56.  

  
 
Goedgekeurd door het bestuur d.d. 14-06-2022 
Vastgesteld door de leden tijdens de ALV d.d. 20-06-2022 
 
 
Johan Wezenberg 
 


