
 
 

 
Reglement aan- en afmelding en contributie 

rkvv JEKA 
 
 

 
Aan- en afmelding 

 

• De ledenadministratie schrijft een lid pas in nadat het inschrijfgeld is ontvangen. 
 

• Afmelding voor het nieuwe seizoen dient te gebeuren vóór 15 juni. 
 

• Bij afmelding voor het nieuwe seizoen in de periode 15 juni tot en met 31 augustus wordt € 25,- 
administratiekosten in rekening gebracht (geldt niet voor niet spelende leden). 

 

• Bij aanmelding of afmelding binnen het seizoen moet ofwel de helft ofwel de volledige 
contributie worden betaald: 

o later aanmelden in het seizoen:  tot 1 december = volledig betalen 
vanaf 1 december = helft betalen  

 vanaf 1 mei = 25 euro betalen 
 

o afmelden in het seizoen:   tot 1 februari = helft betalen  
      vanaf 1 februari = volledig betalen 

 

• Als bij aanvang van het seizoen nog contributiebetalingen openstaan, betekent dit: niet trainen/ 
spelen tot betaald is. 
 

 
  Vormen van lidmaatschap 
 

• JEKA kent de volgende vormen van lidmaatschap: 
-spelend lid (gerechtigd om aan trainingen en wedstrijden deel te nemen) 
-niet-spelend lid (niet gerechtigd om aan trainingen en wedstrijden deel te nemen; korting op 
contributie) 
-alleen-trainend lid (gerechtigd om aan trainingen deel te nemen, maar niet aan wedstrijden; 
korting op contributie) 
 

  
Mutaties van lidmaatschap 

 

• Het is mogelijk het lidmaatschap te wijzigen, bijv. van spelend naar alleen-trainend lid. Dit kan 
uitsluitend vóór 1 september of 1 februari voor het daaropvolgende hele of halve seizoen.  

   
 
Inning van contributie 

 

• De contributie wordt via automatische incasso tweemaal per jaar geïnd. De eerste termijn wordt 
geïnd in september, de tweede termijn in januari. 

 

• Bij ontbreken van een incassomachtiging vindt de contributiebetaling via factuur plaats. Dit 
gebeurt in één keer voor het hele seizoen in september. Hiervoor wordt € 10 administratiekosten 
in rekening gebracht (geldt niet voor niet spelende leden). 

 

• Begin november en begin april is er een extra inning voor tussentijdse aanmeldingen. 
 
 

 



Kortingen 
 

• Niet-spelende leden betalen alleen de verenigingscontributie (zie website voor bedragen). 

• Niet-spelende leden die uitsluitend vanwege hun functie verplicht lid zijn van JEKA zijn niet 
verplicht contributie te betalen. 

 

• Alleen-trainende leden krijgen korting. Deze wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.  
 

• Bij 3 of meer jeugdleden uit één gezin krijgt het derde en het vierde jeugdlid korting. Deze wordt 
jaarlijks door de ALV vastgesteld.  
(Een jeugdlid is ieder die 18 jaar of jonger is op peildatum 31 december van het lopende 
seizoen). 
 

• Leden ouder dan 18 jaar die in het bezit zijn van een Bredapas krijgen een korting van 50% op 
de contributie, deels vergoed door JEKA, deels door de gemeente Breda (geldt niet voor niet 
spelende leden). 

 
 

Regels bij niet betalen 
 

• Na stornering van een automatische incasso volgt 1x een herinnering via mail (of indien niet 
mogelijk per post). Als na vervaldatum van de herinnering nog niet is betaald, kan het lid niet 
meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden (totdat de factuur is betaald) en worden de 
teamleider en coördinator ingelicht. 

  
 

• Indien een jaarfactuur niet op tijd is betaald volgt 1x een herinnering via mail (of indien niet 
mogelijk per post). Als na vervaldatum van de herinnering nog niet is betaald, kan het lid niet 
meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden (totdat de factuur is voldaan) en worden de 
teamleider en coördinator ingelicht. 

  
 
Contact 
 

• Alle correspondentie over contributie verloopt via mailadres ledenadministratie@rkvvjeka.nl. 
 
 

Algemeen 
 

• In alle gevallen van afwijkingen op het reglement beslist het bestuurslid financiële zaken in 
overleg met de ledenadministratie en deze beslissing wordt gedocumenteerd en gearchiveerd. 

 

 

Vastgesteld door de ALV op 25-6-2019 

mailto:ledenadministratie@rkvvjeka.nl

