
 

Contribu*ereglement S.V. H.O.D.O.  

1. De Voetbalvereniging bestaat uit spelende leden en steunleden, donateurs + en donateurs. 
2. Naast de hiervoor genoemde leden zijn er ook sponsoren die een financiële bijdrage 

beschikbaar stellen aan de vereniging. Deze bijdragen worden afzonderlijk vastgesteld en 
maken geen onderdeel uit van dit reglement. 

3. De hiervoor onder sub 1. genoemde leden zijn ingevolge de statuten van de vereniging 
jaarlijks contribuDe verschuldigd. 

4. De inning van de contribuDe gaat per automaDsche incasso in 2 termijnen op jaarbasis. 
5. Een contribuDejaar loopt gelijk aan het verenigingsboekjaar en begint derhalve op  

01 juli  en eindigt op 30 juni daaropvolgend. 
6. Het lidmaatschap en de contribuDe dienen voor een volledig seizoen te worden 

gerespecteerd. 
7. De contribuDe zal rond 15 maart en 15 oktober van het lopende seizoen worden 

geincasseerd. 
8. Naast de verschuldigde verenigings- en de bondscontribuDe is de vereniging tevens 

gerechDgd om aan de  spelende leden hiervoor de door de KNVB  opgelegde boetes en het 
verschuldigde wasgeld te incasseren 

9. Voor het seizoen 2020/2021 zijn de volgende jaarlijkse bedragen vastgesteld; 

 CONTRIBUTIETABEL HH’97 PER JAAR    CONTRIBUTIETABEL S.V. H.O.D.O. PER JAAR 

 

10. Voor de berekening van de leeSijdsgebonden contribuDe is de peildatum 1 januari in het 
lopende seizoen waarop de contribuDe betrekking heeS. 

11. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriIelijk of per e-mail 
 Conform de statuten is bij een opzegging Djdens een seizoen de volledige contribuDe voor 
het lopende seizoen verschuldigd 

12. S.V. H.O.D.O. heeS het   recht de contribuDe aan te passen na accordering door de algemene 
ledenvergadering.  

13. De bijdragen van de steunleden, donateur en donateur + worden jaarlijks éénmalig rond 15 
oktober van het lopende jaar afgeschreven

Categorie Bedrag Categorie Bedrag

A Junior 140 Senior Veld 166

B Junior 133 Senior Zaal 146

C Junior 128 Senior Veld/Zaal 274

D Junior 122

E Pupil 117 Steunlid 65

F Pupil 112 Donateur + 35

Kabouter Nihil Donateur 25

G-Voetbal Gelijk aan jeugd


