
 

 

 

 

 
 

 

 

Contributiereglement OSV 

21 mei 2015 
 

CONTRIBUTIEREGLEMENT SPORTVERENIGING OSV 

1. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.  

2. Bij aanmelding tijdens het boekjaar is men contributie verschuldigd naar rato. 

3. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail vóór 31 mei te gebeuren bij de 
ledenadministratie van de vereniging. Alleen na schriftelijke opzegging en inleveren van de 
door OSV in bruikleen gegeven kleding is de opzegging definitief. Het lidmaatschap wordt 
stilzwijgend verlengd met een boekjaar. 

4. Bij opzeggen van het lidmaatschap gedurende het boekjaar is men voor het gehele boekjaar 
contributie verschuldigd. Over betaalde contributie is geen restitutie mogelijk.  

5. Voor de betaling van de contributie dient bij inschrijving een incassomachtiging te worden 
afgegeven aan de vereniging. Indien men hier niet aan kan of wil voldoen dient de gehele 
jaarcontributie uiterlijk medio september van het boekjaar te zijn voldaan.   

6. Indien de contributie niet is voldaan binnen de in punt 5 genoemde termijn, en tevens voor 
eind januari indien een halfjaarlijkse automatische incasso is afgegeven, wordt het lid het recht 
tot trainen en het spelen van wedstrijden ontzegd. Deze ontzegging ontslaat het lid echter niet 
van zijn contributieverplichtingen. Indien van toepassing wordt de spelerspas ingenomen. 
Deze maatregel blijft van kracht tot het moment waarop het totaal verschuldigde bedrag door 
de vereniging is ontvangen.  

7. Indien twee weken na de onder punt 6 genoemde sanctie  de contributie nog niet is ontvangen, 
wordt er een laatste aanmaning verstuurd naar het adres welke het laatst bekend is bij de 
vereniging. De juistheid van de adresgegevens is de verantwoordelijkheid van het lid zelf. 

8. Indien ook aan de laatste aanmaning geen gehoor wordt gegeven, wordt de vordering 

overgedragen aan een incassobureau. De incassokosten komen voor rekening van het 
desbetreffende lid. Het bestuur van de vereniging gaat vervolgens over tot het royeren van het 
lid. De KNVB wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

9. Indien men door onvoorziene omstandigheden voor langere tijd niet kan sporten (minstens 
langer dan 3 maanden), kan in overleg met het bestuur een aanpassing van de te betalen 
contributie plaatsvinden.  

10. De contributiebedragen zoals vastgesteld voor alle (spelende) leden zijn inclusief een bijdrage 
aan het kledingfonds. Het lid krijgt hiervoor in bruikleen een wedstrijdtenue bestaande uit een 
shirt, short en kousen. Kousen worden echter eenmalig verstrekt. 

11. Uitgifte van kleding zal geschiedden op een door het bestuur en/of Kledingcommissie 
vastgesteld tijdstip en alleen nadat de procedure van inschrijving is voltooid.   

12. Contributie kan jaarlijks worden aangepast volgend het prijsindexcijfer of wanneer daartoe 
wordt besloten door de Algemene Ledenvergadering. 

 


