
Aan- en afmeld regels lidmaatschap VV Kolping Boys

Aanmeldregels VV Kolping Boys

Nieuw lid Inschrijfformulier met automatische incasso

Overschrijving Overschrijf- en inschrijfformulier met spelerspas en automatische incasso

Oud lid Inschrijfformulier met automatische incasso

Afmeldregels en kosten lidmaatschap VV Kolping Boys Alles minus KNVB kosten

Soort lid voor 1 juni voor 1 sept voor 1 jan na 1 jan

Bestaand lid € 0 € 25 50% vd contributie 100% vd contributie

Nieuw lid € 0 € 25 50% vd contributie 100% vd contributie

Blessureregels VV Kolping Boys

Bestaand lid Volledige contributie betalen voor 15 september, na einde seizoen restitutie in overleg 

met de desbetreffende commissie volgens de afmeld regels.

Het innen van de contributie 

De contributie wordt geïncasseerd door een automatische incasso rond de laatste week van augustus. 

Bij betaling anders dan met automatische incasso wordt de contributie jaarlijks verhoogd                                                                

met €5 euro administratie kosten 

Contributie dient betaald te zijn voor 15 september (bij termijnbetaling 1
e
 deel) 

Bij niet tijdige betaling wordt het contributie bedrag verhoogd met €5 euro administratie kosten en dient binnen 14 dagen na 

dagtekening te zijn betaald. (Storno of terughalen contributie wordt beschouwd als niet tijdige betaling.) 

Leden die op 15 oktober nog niet hebben betaald zullen worden geschorst tot het moment dat de contributie incl. administratie 

kosten is ontvangen 

De leeftijd- en technisch coördinator zullen hiertoe van de ledenadministratie een overzicht ontvangen. 

Indien op 15 november nog geen betaling heeft plaatsgevonden zullen de desbetreffende leden worden afgemeld bij de KNVB 

door de ledenadministratie. 

 

Het innen van rode en gele kaarten (sanctie KNVB) 

Alle rode en gele kaarten worden 2x per jaar (dec en mei) middels automatische incasso geïnd en zijn altijd voor rekening van de 

ontvanger. (bij  niet automatische betaling wordt elke sanctie verhoogd met €1,50 administratie kosten) 

Als de sanctie 30 dagen na dagtekening nog niet voldaan is dan wordt de speler of speelster automatisch geschorst tot het 

moment dat de sanctie incl. €5 euro administratie kosten per sanctie is ontvangen. 

De leeftijd- en technisch coördinator zullen hiertoe van de ledenadministratie een overzicht ontvangen. 

 

Het innen van de selectie bijdrage 

De selectie bijdrage wordt op of rond 1 oktober geïnd middels een (elektronische) brief met daarin het bedrag en de 

betalingstermijn. 

De selectie bijdrage dient betaald te zijn binnen 30 dagen na dagtekening (elektronische) brief 

Bij niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met €5 euro administratie kosten en dient binnen 14 dagen                                 

na de 2
e
 dagtekening te zijn betaald. 

Leden die na deze betalingstermijn nog niet hebben betaald zullen worden uitgesloten van alle selectie activiteiten en krijgen de 

gelegenheid om in een niet selectie team te voetballen.  

De leeftijd- en technisch coördinator zullen hiertoe van de ledenadministratie een overzicht ontvangen. 

 

Aanvullende regels 

Leden kunnen de contributie betaling in 3 termijnen jaarlijks aanvragen middels het formulier  "betaling in termijnen”.      

Deze kun je vinden op de website (www.kolpingboys.nl) 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 15 juni van het daaropvolgende jaar, bedanken kan uitsluitend schriftelijk naar 

ledenadministratie@kolpingboys.nl 

Bij afmelden na 15 juni zijn kosten verschuldigd volgens de aan- en afmeldregels.                                                                        

Deze kun je vinden op de website (www.kolpingboys.nl) 

De hoogte van de door de leden verschuldigde contributie en selectie bijdrage wordt ieder jaar door de ledenvergadering 

vastgesteld.                    

Deze kun je vinden op de website (www.kolpingboys.nl) 

Het bestuur houdt zich het recht voor om in laatste instantie de achterstallige betalingen aan een incassobureau                            

ter incasso over te dragen, waarbij de extra kosten voor rekening van de wanbetaler zijn.  

Leden welke aan het einde van het seizoen nog niet aan alle verplichtingen hebben voldaan worden door de vereniging bij de 

KNVB uitgeschreven. 

Indien een lid overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging dienen alle betalingen te zijn voldaan, indien niet alles is 

voldaan dan zal vv Kolping Boys geen medewerking verlenen aan de overschrijving.  

Daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur van vv Kolping Boys.  
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