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Aanmelding / aanvraag lidmaatschap
Alleen schriftelijk. Zie daarvoor het “aanmeldingsformulier”.

Afmelding / beëindiging lidmaatschap
Alleen schriftelijk. Zie daarvoor het “afmeldingsformulier”.
Het formulier dient voor 15 juni (uiterste overschrijvingsdatum KNVB) ingeleverd te
worden bij de secretaris of ledenadministratie.
De uitschrijving als lid is per einde seizoen.

Contributie
De hoogte van de seizoensbijdrage voor het lidmaatschap van Rhode (contributie) wordt
jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van voetbalvereniging Rhode
vastgesteld.

De jaarlijkse mogelijke contributie aanpassing is, m.i.v. seizoen 2011-2012, gekoppeld
aan het gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) dat elk jaar ultimo december in het voorafgaande jaar wordt vastgesteld.
Indien het bestuur een andere aanpassing noodzakelijk acht, dan kan zij een ander
gemotiveerd voorstel aan de ALV voorleggen.

Categorie leden
Spelende leden: zijnde voetballers en voetbalsters.

Niet spelende leden: alle anderen, zoals bijvoorbeeld kaderleden.

Bijzondere leden: Ereleden en Leden van verdienste.

Toelichting:
Alle spelende leden moeten via Rhode lid zijn van de KNVB.

Spelende leden worden onderverdeeld in:
- jeugd, leeftijdsgroepen:
- - 5 t/m 12 jaar ((mini-)pupillen: JO of MO of GO: 06 t/m 13 jaar);

(JO = Jeugd Onder, MO = Meisjes Onder, GO = Gemengd Onder: jongens en meisjes).
- - 13 t/m 18 jaar (junioren: JO14 t/m JO19, MO14 t/m MO19, GO14 t/m GO19);
- passend voetbal / G-voetbal (in principe alle leeftijden, maar is voornamelijk jeugd);
- senioren: 19 jaar en ouder (zowel heren als dames teams);
- sportief actieve leden: Tikkie Takkie 50+ (50 jaar en ouder), Wandel Voetbal 60+.

Spelende leden, die daarnaast “niet spelende leden”-activiteiten uitoefenen, betalen de
contributie van een spelend lid.

Niet spelende kaderleden dienen lid van de KNVB te zijn. Dit mag in bepaalde gevallen
ook via een andere KNVB-voetbalvereniging zijn, denk hierbij aan een Rhode-jeugdleider
die zelf bij een andere KNVB-voetbalvereniging een spelend lid is.

Kaderleden, personen die binnen Rhode een bepaalde taak uitoefenen (bijvoorbeeld:
bestuurs- / commissieleden, trainers, leiders) dienen lid van Rhode te zijn, behoudens de
hierboven genoemde uitzondering, zie ook Huishoudelijk reglement.



Bijzondere leden zijn voor het leven vrijgesteld van het betalen van contributie (ook al is
de persoon een nog spelend lid).

Jaarbedrag
Zie: Contributiereglement Bijlage contributie.

De hoogte van het jaarbedrag hangt af van de leeftijd, waarbij de peildatum is gesteld op
01-01 00:00 uur (volgens richtlijn KNVB).
Jaarbedrag is inclusief eventuele lidmaatschapsafdracht en verzekeringspremie aan de
KNVB.

Een lid is verplicht om het totale jaarbedrag te betalen, ongeacht de datum van aan- of
afmelding.

Periode
Verenigingsjaar / -seizoen is de periode die loopt van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend.

Betaaltermijn / inning contributie
Uitsluitend via automatische incasso: één- of tweemaal per seizoen.
- éénmaal per jaar: het jaarbedrag bij aanvang seizoen.
- tweemaal per jaar: de helft van het jaarbedrag bij aanvang seizoen en de resterende
helft halverwege het seizoen.

Bij contante betaling en /of leden, die aan Rhode nog geen machtiging tot automatische
incasso van de contributie hebben afgegeven, wordt een toeslag van € 7,50 voor
administratiekosten berekend. Uiterlijke betaling 1 september.

Bij niet tijdige betaling / niet inbaar zijn contributie
Indien een lid per 1 september niet aan de contributie verplichting heeft voldaan, wordt
het lid hier meteen door Rhode schriftelijk aan herinnerd.
Indien een lid, na herinnering, per 1 oktober nog niet aan zijn contributie verplichting
heeft voldaan, volgt per direct een verbod op deelname aan alle activiteiten van Rhode
en de KNVB.
Het verbod op deelname aan de activiteiten van Rhode en de KNVB wordt opgeheven
zodra het lid heeft voldaan aan alle contributie verplichtingen.
Indien een lid bij het sluiten van het verenigingsjaar de contributie nog niet heeft
voldaan wordt door het bestuur van Rhode het lidmaatschap beëindigd.

Indien de incasso door Rhode niet geïnd kan worden, wordt voor dat seizoen direct een
rekening met € 7,50 toeslag verstuurd.

Bij het versturen van een herinnering wordt een extra toeslag van € 5,00 in rekening
gebracht.

Opmerkingen
 Rhode-leden hebben gratis toegang tot het bijwonen van competitie-thuis-

wedstrijden van Rhode 1.
 In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige blessures, kan door het bestuur van

bovenstaande regels worden afgeweken. In dit geval moet u bij het bestuur een
schriftelijk verzoek indienen.

 Kansarme jongeren kunnen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de contributie
krijgen. De ouders of begeleiders van de betreffende speler moeten dan voor 1 juli
van het seizoen een aanvraag indienen bij het bestuur of ledenadministratie. Het
bestuur neemt hierover dan voor 1 augustus een besluit.

 Afspraak met Bouwbedrijf van Stiphout (BVS): De contributie van nieuwe leden welke
werken bij BVS of kinderen van medewerkers van BVS worden vanuit het



sponsorcontract betaald. Het is de verantwoordelijkheid van BVS om leden, die
hiervoor in aanmerking komen, door te geven.
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