CONTRIBUTIE
Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging: 1 juli tot en met 30 juni. De
contributie dient vooraf betaald te worden. Bij besluit van de algemene ledenvergadering zijn de
volgende contributiebedragen vastgesteld:
2020-2021 (bedrag per seizoen, 1/7/2020 t/m 31/6/2021)

TEAMCONTRIBUTIE SENIOREN
Ook het nieuwe seizoen is er weer de mogelijkheid voor de lagere senioren teams (heren en dames)
om de contributie te voldoen middels “teamcontributie”.
Als je 20 spelers beschikbaar hebt kost dat voor 1 seizoen €3244 euro.
Het bestuur heeft de wens dat een ieder team hier aan meedoet. Stuur je opgave van de spelers of
eventuele andere vragen naar ledenadministratie@kolpingboys.nl en je krijgt per omgaande een
reactie.

CONTRIBUTIE REGELS
Afspraken rondom de contributie betaling, selectie bijdrages en het innen van boetes vindt je in dit
document op pagina 2 t/m 4.

CONTRIBUTIEREKENING
NL76INGB0001830012

VERENIGINGSDIENST
Elk nieuw lid dient na inschrijving zijn of haar borg te hebben voldaan voor 1 december van het
lopende seizoen.
Elk Lid wat niet heeft voldaan aan de afspraken van de verenigingsdienst (minimaal 6 punten per
seizoen) dient opnieuw borg te voldoen voor 1 december van het lopende seizoen.
De hoogte van de borg wordt jaarlijks vastgesteld in de ALV
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__________________________________________________________________________
Lid worden.
Om lid te worden van v.v. Kolping Boys, dien je gebruik te maken van het inschrijfformulier welke te vinden is
op de website www.kolpingboys.nl onder het kopje lidmaatschap. Deze dient volledig te worden ingevuld incl.
de gegevens voor de verplichte automatische incasso. Speciale aandacht wordt gevraagd over ons privacy
statement en de gedragsregels zoals die gelden bij VV Kolping Boys en om akkoord te gaan met het contributie
en betaling reglement.
De hoogte van de door de leden verschuldigde contributie, selectiebijdrage en borg verenigingsdienst wordt
ieder jaar door de algemene leden vergadering (ALV) vastgesteld.
Deze kun je vinden op de websitewww.kolpingboys.nl onder het kopje lidmaatschap.

Je gaat het lidmaatschap aan voor een heel seizoen.
Wil je het lidmaatschap starten in het lopende seizoen dan bestaan de kosten uit het KNVB deel en een volgens
richtlijnen bepaald percentage van de contributie.
Bij een derde of meer jeugdleden op 1 adres bedraagt de contributie voor het 3e lid en verder 50%.
Bij afmelden voor 31 mei en weer aanmelden voor 1 oktober in hetzelfde jaar geld een inschrijvingsbijdrage
van €10.

Opzeggen lidmaatschap.
Wil je het lidmaatschap opzeggen meld het VOOR 1 juni van het lopende seizoen bij de ledenadministratie. Dit
kan uitsluitend via het afmeldformulier welke te vinden is op de website www.kolpingboys.nl onder het kopje
lidmaatschap.

Kosten opzeggen lidmaatschap na 15 juni en niet gespeeld.
Voor 15 juni €0
Tussen 15 juni en 1 september €25
Tussen 1 september en 1 jan KNVB kosten + 50% van de contributie.
Na 1 jan 100% van de contributie.

Bij tussentijdse opzegging (wel gespeeld) is restitutie van de contributie en borg
verenigingsdienst niet mogelijk.
Blessureregels.
Volledige contributie betaling volgens protocol, na einde seizoen volgt mogelijk restitutie in overleg met de
betreffende commissie. Hiervoor is een verklaring van b.v. onze verzorgingsstaf noodzakelijk.
Bovenstaande is alleen van toepassing als de blessure langer dan 3 maanden aaneengesloten zorgt voor het
niet kunnen trainen en/of spelen van wedstrijden. Mogelijke restitutie: betaalde contributie minus KNVB
kosten en 50% van de contributie.

Overschrijven naar VV Kolping Boys.
Als je lid wilt worden van vv Kolping Boys en al voor een andere voetbalclub hebt gespeeld dan dien je te
worden overgeschreven. Het overschrijven gebeurt automatisch na het inschrijven.

Overschrijven van VV Kolping Boys.
Indien je overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging dienen alle verplichtingen te zijn nagekomen.
Indien niet dan zal vv Kolping Boys geen medewerking verlenen aan de overschrijving.

Het innen van de contributie.
De contributie wordt geïncasseerd door een automatische incasso eind Juli voor het nieuwe seizoen.
Bij betaling anders dan met automatische incasso (Dit is voor bestaande leden nog mogelijk tot seizoen 20202021) wordt de contributie jaarlijks verhoogd met €5 administratie kosten.
Contributie dient betaald te zijn voor 1 september van het nieuwe seizoen.
(teamcontributie lagere senioren voor 1 oktober).
Bij niet tijdige betaling wordt het contributie bedrag verhoogd met €5 euro extra administratie kosten en dient binnen 14
dagen na dagtekening van de factuur/aanmaning te zijn voldaan.
(Storno of terughalen contributie wordt beschouwd als niet tijdige betaling.)

Leden die op 1 september nog niet hebben betaald zullen worden geschorst tot het moment dat de contributie
incl. administratie kosten op onze contributierekening zijn ontvangen.
Na betaling zullen ze de maandag na de eerstvolgende competitiewedstrijd weer worden vrijgegeven.
De leeftijd- en technisch coördinator zullen hiertoe van de ledenadministratie een overzicht ontvangen.
Indien op 1 oktober nog geen betaling heeft plaatsgevonden zullen de desbetreffende leden worden afgemeld
bij de KNVB door de ledenadministratie incl. het aangeven van een financiële blokkade. Het lidmaatschapsgeld blijft
verschuldigd en de vordering zal ter incasso worden overgedragen.

Het innen van rode en gele kaarten (sanctie KNVB).
Alle rode en gele kaarten worden middels automatische incasso geïnd en zijn altijd voor rekening van de
ontvanger. (bij niet automatische betaling wordt elke sanctie verhoogd met €5,00 administratie kosten.) Als de sanctie 30
dagen na dagtekening sanctie nog niet voldaan is dan wordt het lid automatisch geschorst tot
het moment dat de sanctie incl. €5 administratie kosten per sanctie is ontvangen.
Na betaling zullen deze leden de maandag na de eerstvolgende competitiewedstrijd weer worden vrijgegeven.
De leeftijd- en technisch coördinator zullen hiertoe van de ledenadministratie een overzicht ontvangen.

Het innen van team sanctie (boete KNVB).
Door de verantwoordelijke commissie wordt bepaald wie er schuldig is aan deze sanctie.
Als het verwijtbaar gedrag is van 1 of meerdere spelers / speelsters van het team dan wordt de sanctie
verhaald op deze leden.
Mocht binnen 30 dagen na dagtekening brief speler/team de sanctie niet betaald zijn dan wordt het gehele
team uitgesloten van training en wedstrijdvoetbal.

Het innen van de selectie bijdrage.
De selectie bijdrage wordt op of rond 1 oktober middels automatische incasso geïnd en vooraf gegaan door een
elektronische brief met daarin het bedrag en de betalingstermijn.
De selectie bijdrage dient betaald te zijn binnen 30 dagen na dagtekening van de aankondiging op de site en/of
elektronische brief.
Bij niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met €5 euro administratie kosten en dient binnen 14 dagen
na de (dagtekening van de herinnering) te zijn betaald.
Leden die na deze 2e betalingstermijn nog niet hebben betaald zullen worden uitgesloten van alle selectie
activiteiten en krijgen de gelegenheid om in een niet selectie team te voetballen.
Na betaling zullen ze de maandag na de eerstvolgende competitiewedstrijd weer worden vrijgegeven.
De leeftijd- en technisch coördinator en de selectie trainers zullen hiertoe van de ledenadministratie een
overzicht ontvangen.

Borg t.b.v. de verplichte verenigingsdienst
Elk nieuw lid dient na inschrijving zijn of haar borg te hebben voldaan voor 1 december van het lopende seizoen.
Elk Lid wat niet heeft voldaan aan de afspraken van de verenigingsdienst (minimaal 6 punten per seizoen) dient opnieuw
borg te voldoen voor 1 december van het lopende seizoen.
De hoogte van de borg wordt jaarlijks vastgesteld in de ALV
Heb je bij uitschrijven voldaan aan het protocol van de verenigingsdienst dan is vv Kolping Boys verplicht om
binnen 2 maanden de borg terug te storten. Heb je niet voldaan aan het protocol van de verenigingsdienst dan
vervalt je borg aan de vereniging.
Leden die na 2 maanden niet hebben voldaan aan het betalen van zijn of haar borg worden middels een
elektronische brief gevraagd om voor het einde van het seizoen alsnog deze borg te voldoen.
Bij niet tijdige betaling wordt voor het volgende seizoen de borg van €50 bij de contributie gevoegd en gelden
de regels voor het betalen van de contributie (zie eerder).
Hierna dient alsnog de borg voor het nieuwe seizoen te worden voldaan.

Aanvullende regels.
Voor termijnbetaling (aug/dec/mrt met verplicht automatische incasso) kunt u contact opnemen met de
ledenadministratie via het emailadres ledenadministratie@kolpingboys.nl
Betaling van de contributie middels AlkmaarPas bonnen is, evenals via het JeugdSportFonds, ook mogelijk. Ook
daarvoor kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via het emailadres
ledenadministratie@kolpingboys.nl
Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei van het daaropvolgende jaar.
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 incl. het aangeven van een financiële blokkade.

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

