
Contributiebepalingen  1 1.1 -24 september 2018 

 

CONTRIBUTIEBEPALINGEN  
 

 

 
Artikel 1 - Hoogte contributie   

1. De hoogte van de contributie wordt elk verenigingsjaar vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering welke wordt gehouden in mei en wordt gepubliceerd op de website van vv Oene 
en tevens in het clubblad De Spil. De contributie wordt elk jaar in ieder geval geïndexeerd met het 
prijsindexcijfer van het CBS. 

2. Het bestuur is gerechtigd per verenigingsjaar de contributie te verhogen (naast het toepassen van 
de jaarlijkse index) indien zij dat noodzakelijk acht. Eventuele verhogingen dienen vroegtijdig te 
worden aangekondigd alvorens ze in de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. 

3. Eventuele vermindering van contributiegelden kunnen om moverende redenen worden toegekend 
door het bestuur  en worden door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) 
verleend. Ieder geval wordt afzonderlijk beoordeeld. Leden die hiervoor in aanmerking willen 
komen kunnen zich wenden tot het dagelijks bestuur.  

4. Voor spelende leden is de vereniging bondscontributie verschuldigd aan de KNVB, welke door de 
vereniging wordt afgedragen.  

5. Het contributiebedrag voor spelende leden is samengesteld uit het contributiebedrag voor niet- 
spelende leden (verenigingscontributie) en een opslag voor de leeftijdscategorie waarin men 
speelt:   

 4 t/m 6 jaar  

 7 t/m 12 jaar  

 13 t/m 14 jaar  

 15 t/m 16 jaar  

 17 t/m 18 jaar  

 Senioren 

 Senioren 7-tallen 
Als grondslag voor het berekenen van het contributiebedrag wordt uitgegaan van de leeftijd die 
men op 1 januari van het betreffende jaar heeft bereikt.   

6. Spelende leden die en veldvoetbal en zaalvoetbal beoefenen betalen maandelijks het 
contributiebedrag van een spelend lid. Daarnaast dient gezamenlijk met de andere 
zaalvoetbalspelers de zaalhuur betaald te worden. De penningmeester geeft jaarlijks het bedrag 
dat elke zaalvoetbalspeler afzonderlijk moet betalen voor de zaalhuur door aan het team.  

7. Voor spelende leden die alleen zaalvoetbal  beoefenen wordt maandelijks het contributiebedrag 
van een niet-spelend lid (verenigingscontributie) geïncasseerd. Daarnaast dient gezamenlijk met de 
andere zaalvoetbalspelers de zaalhuur betaald te worden. De penningmeester geeft jaarlijks het 
bedrag dat elke zaalvoetbalspeler afzonderlijk moet betalen voor de zaalhuur aan het team door.   

  

 
 Artikel 2 - Automatische incasso  
In principe wordt de contributie elke maand rond de 25e van die maand per automatische incasso van de 
rekening afgeschreven. Afwijkingen hiervan worden  alleen in zeer exceptionele gevallen verleend en door 
de ledenadministratie, in overleg met het dagelijks bestuur, per geval beoordeeld.  Voor nieuwe leden gaat 
de contributie-inning in de 1e volle maand na inschrijving.  
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Artikel 3 - Opzeggingen  
1. Het verenigings- en contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende jaar. 
2. Spelende leden dienen uiterlijk 1 maand voor afloop van het verenigings- en contributiejaar op te 

zeggen. Dit houdt in dat opzeggingen schriftelijk (per brief of e-mail) uiterlijk 31 mei door de 
ledenadministratie dienen te zijn ontvangen. Indien men niet tijdig bedankt, dient voor het gehele 
volgende contributieseizoen contributie betaald te worden.  

3. Spelende leden kunnen alleen gedurende het verenigings- en contributiejaar opzeggen zonder 
contributie verschuldigd te zijn als 1 van de hieronder staande redenen van toepassing is:  

 ziekte  

 verhuizing  

 individuele gevallen ter beoordeling van het bestuur  
4. Niet- spelende leden kunnen wel tussentijds opzeggen, maar dienen een opzegtermijn van 1 volle 

kalendermaand in acht te nemen. De opzegging dient schriftelijk (per brief of e-mail) bij de 
ledenadministratie te zijn ingediend.  

  
 
Artikel 4 - Lidmaatschap trainers en kaderleden  

1. Bezoldigde trainers en vrijwilligers met een kaderfunctie (een ieder die in zijn/haar functie vv Oene 
vertegenwoordigt en als zodanig naar buiten treedt) dienen verplicht lid van de vereniging te zijn.  

2. Voor bezoldigde trainers wordt het contributiebedrag van een niet-spelend lid gehanteerd.  
3. Vrijwilligers met een kaderfunctie kunnen, indien zij nog geen lid zijn, een keuze maken uit:  

a. het betalen van het contributiebedrag van een niet-spelend lid (verenigingscontributie 
inclusief bondscontributie); 

b. het betalen van de door de vereniging jaarlijks aan de KNVB af te dragen bondscontributie.  
 
  
Artikel 5 - Vrijstelling van contributie  
 Ereleden zijn vrijgesteld van contributie, tenzij zij zelf anders aangeven.   

 

Artikel 6 - Voorjaarsverloting 

1. Vv Oene organiseert jaarlijks een voorjaarsverloting. Alle spelende leden vanaf O12 ontvangen een 
lotenboekje met 25 loten á € 1 per lot (met een maximum van drie boekjes per gezin).   

2. Het lotengeld wordt in de week voorafgaande aan de algemene ledenvergadering van mei 
automatisch geïncasseerd.  

3. De trekking van de prijzen vindt plaats op de avond van de algemene ledenvergadering. 

 

 


