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Contributiereglement s.v. MEC’07  
   

1. Hoogte contributie:  
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering 
vastgesteld.  
  
Met ingang van 1 Augustus 2020 gelden de volgende bedragen:  

   Contributie per jaar  

Senioren   € 230  

35+   € 80  

O18 - O19  / (A – junioren) € 160  

O16 – O17 / (B – junioren) € 145  

O14 – O15 / (C – junioren) € 135  

O12 – O13 / (D – pupillen) € 130  

O10 – O11 / (E – pupillen) € 120  

O8 – O9 / (F – pupillen) € 115  

O6 – O7 / (Mini's) € 110  

Rustend lid en ondersteunend lid  € 80  

   
De actuele contributie worden vermeld op de website van s.v. MEC’07. 
 

2. Verenigingsjaar  
Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.  
  

3. Lidmaatschap  
Het lidmaatschap van de vereniging geldt voor één jaar en wordt steeds stilzwijgend met 
één jaar verlengd.   
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4. Betaling bij eerste tussentijdse aanmelding  
Als het lidmaatschap is ingegaan op of na 1 juli is de volledige jaarcontributie 
verschuldigd.  Als het lidmaatschap is ingegaan op of na 1 januari is de contributie voor de 
helft van het jaar verschuldigd. 
In beide situaties moet de contributie bij aanvang van het lidmaatschap worden voldaan.  
Vanaf het tweede jaar geldt de betalingsregeling zoals onder punt 6 en 7 is vermeld.   

5. Ereleden en leden van verdienste  
Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.  

6. Automatische incasso of per overschrijving  
Leden en donateurs geven MEC’07 toestemming voor het automatisch incasseren van de 
contributie van het door het lid opgegeven bank- of girorekeningnummer. Indien er geen 
machtiging tot automatische incasso wordt verstrekt, dan is het lid verplicht de volledige 
contributie inclusief de extra administratiekosten zijnde € 7,50 voor 1 Juli van elk jaar te 
voldoen.   
 

7. Incassoprocedure  
De jaar contributie wordt in twee delen voorafgaand aan een seizoenshelft  automatisch 
geïncasseerd van het (bij aanmelding) opgegeven bank- of girorekeningnummer. De 
contributie wordt onder vermelding van de lidgegevens gestort op IBAN 
NL71INGB0002957824 t.n.v. s.v. MEC’07. Bij een mislukte incasso wordt twee weken 
later opnieuw geprobeerd de contributie automatisch te incasseren. Het contributiebedrag 
wordt dan verhoogd met de incasso- en administratiekosten van € 7,50.   

8. Wanbetaling  
Als ook de tweede automatische incasso om wat voor reden dan ook mislukt, wordt door 
de penningmeester contact opgenomen met de betreffende persoon en begeleidende 
kaderleden om te kijken of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn.  

9. Aanmaning  
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door 
de penningmeester schriftelijk gesommeerd om binnen vijf werkdagen de contributie 
alsnog te voldoen op straffe van een schorsing. De penningmeester geeft dit ook door aan 
betrokken begeleiding en/of  kaderleden. De extra administratiekosten zijnde € 7,50 
komen bij het openstaande bedrag en zullen eveneens door het lid voldaan moeten 
worden. Dit artikel is eveneens van toepassing als het lid geen gebruik maakt van de 
incassoregeling, maar de contributie op een andere wijze wenst te voldoen maar in 
gebreke blijft.  
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10. Schorsing, royement en beroep  
Betaalt het lid de contributie niet binnen de aangeven vijf werkdagen, dan volgt er 
automatisch een volledige schorsing. 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. Pas nadat het lid de achterstallige contributie en verschuldigde 
administratiekosten volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de 
schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid voor royement voordragen bij de 
Algemene Leden Vergadering. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de 
schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig 
geschorst.  
 
   

11. Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling  
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per brief of email worden beëindigd door een 
email te sturen naar de ledenadministratie (penningmeester@svmec07.nl) met daarin 
vermeld uw NAW gegevens.  
   
Opzeggingen dienen voor 30 juni van elk jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie.  
Indien een opzegging geschiedt na 1 juli dan is het opzeggende lid tenminste de helft van 
de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 
december dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het lopende seizoen 
verschuldigd.  
 
   

12. Overschrijving andere vereniging  
s.v. MEC’07 werkt mee aan overschrijving naar een andere vereniging met inachtneming 
van de door de KNVB gestelde kaders en termijnen en onder voorwaarde dat er geen 
contributieschuld is, eventuele openstaande boetes zijn voldaan en alle verplichtingen zijn 
nagekomen.  
   

13. Informatieverstrekking  
De penningmeester informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing tijdig alle 
belanghebbenden. Dit contributiereglement treedt in werking op 1 juli 2015.  
 
   

14. Hardheidsclausule  
In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur van s.v. MEC’07 de bevoegdheid van 
bovenstaande af te wijken.   
  
 


