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T.S.V. THEOLE 

PROCEDURE CONTRIBUTIEBETALING 

 

 

Doel van deze procedure, is de betaling van contributie door de leden van T.S.V. 

Theole te stroomlijnen. Tevens wil T.S.V. Theole borgen dat leden die de 

verschuldigde contributie niet hebben voldaan voor 1 september van een jaar, bij 

T.S.V. Theole geen gebruik blijven maken van de faciliteiten van T.S.V. Theole. 

Met andere woorden het niet betalen van de verschuldigde contributie heeft tot 

gevolg dat een lid na 1 september van een jaar niet meer bij T.S.V. Theole kan 

trainen of in wedstrijdverband voor T.S.V. Theole kan uitkomen en als lid wordt 

uitgeschreven. T.S.V. Theole zal in voorkomende gevallen niet meewerken aan 

overschrijving naar een andere vereniging voordat de verschuldigde contributie 

alsnog is voldaan. 

Met deze procedure worden de door T.S.V. Theole te nemen stappen en 

termijnen waarop deze stappen worden uitgevoerd vastgelegd. De 

verantwoordelijkheid voor het op correcte wijze uitvoeren van deze procedure 

ligt bij het Bestuur van T.S.V. Theole. 

 

Uitgangspunten bij deze procedure zijn: 

Leden die contributie verschuldigd zijn, zijn personen die in de ledenadministratie 

van T.S.V. Theole staan geregistreerd op 1 juni van een jaar. Niet opzeggen van 

het lidmaatschap voor 1 juni houdt in dat men contributie verschuldigd is voor 

het volgende seizoen. 

In bijzondere gevallen kan hierop door het Bestuur ontheffing worden verleend, 

dit wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd na 1 juni en voordat een lid in 
een officiële wedstrijd voor T.S.V. Theole is uitgekomen. Hiervoor kunnen leden 
een mondeling of schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld per e-mail) indienen (via een 
van de leden van het Bestuur) bij de Secretaris. 

Het betreffende lid is in dat geval echter een bedrag van € 50,00 verschuldigd 

i.v.m. KNVB-bijdrage en administratiekosten. T.S.V. Theole zal na het voldoen 

van de € 50,00 vervolgens meewerken aan de overschrijving van het betreffende 

lid naar een andere vereniging, binnen de daarvoor bij de KNVB geldende regels. 

Bij opzegging nadat een lid in een officiële wedstrijd voor T.S.V. Theole is 

uitgekomen, wordt door T.S.V. Theole geaccepteerd. Het betreffende lid is in dat 

geval echter de volledige contributie verschuldigd aan T.S.V. Theole. T.S.V. 

Theole zal na het voldoen van de volledige contributie vervolgens meewerken 

aan de overschrijving van het betreffende lid naar een andere vereniging, binnen 

de daarvoor bij de KNVB geldende regels. 

Nieuwe leden machtigen T.S.V. Theole voor het inhouden van de verschuldigde 

contributie door middel van een automatische incasso. 
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Leden die door omstandigheden niet in staat zijn aan de contributie verplichting 

te voldoen, kunnen bij het Bestuur van T.S.V. Theole een betalingsregeling 

aanvragen. Betalingsregelingen worden altijd pas na goedkeuring door het 

Bestuur verleend. 

 

1 juli 

T.S.V. Theole stuurt haar leden voor 1 juli van een jaar een rekening voor de te 

betalen contributie voor het komende seizoen. Leden die een machtiging hebben 

afgegeven, ontvangen een brief met daarin de datum waarop het verschuldigde 

bedrag van de door het lid opgegeven rekening wordt afgeschreven, met het 

verzoek er zorg voor te dragen dat het saldo op betreffende rekening toereikend 

is. Daarnaast wordt in deze brief, van het Bestuur van T.S.V. Theole, uitgelegd 

wat de regels zijn ten aanzien van contributie betaling. Tevens wordt in deze 

brief de mogelijkheid toegelicht om bij betalingsproblemen, contact op te nemen 

met T.S.V. Theole om een betalingsregeling te treffen.(bijlage brief 1) 

Leden die T.S.V. Theole géén machtiging hebben gegeven ontvangen een 

rekening met een begeleidende brief. In de begeleidende brief, van T.S.V. 

Theole, wordt de leden uitgelegd wat de regels zijn ten aanzien van contributie 

betaling. De uiterlijke termijn waarop de contributie dient te zijn voldaan wordt 

gesteld op 1 augustus. Tevens wordt in deze brief de mogelijkheid toegelicht om 

bij betalingsproblemen, contact op te nemen met T.S.V. Theole om een 

betalingsregeling te treffen.(bijlage brief 2) 

 

1 augustus 

Direct na 1 augustus wordt door T.S.V. Theole de balans opgemaakt. Er wordt 

een overzicht gemaakt van die leden die op dat moment de verschuldigde 

contributie niet hebben betaald of géén betalingsregeling hebben getroffen. Dit 

overzicht wordt aan het Bestuur voorgelegd.  

 

15 augustus  

Leden die de verschuldigde contributie niet hebben voldaan ontvangen een brief. 

In deze aanmaning / herinnering wordt het betreffende lid de kans geboden 

alsnog de contributie te voldoen, voor uiterlijk 1 september. (bijlage brief 3). Op 

dat moment worden alle leden van wie geen betaling is ontvangen uitgesloten 

van het trainen bij of in wedstrijdverband uitkomen voor T.S.V. Theole. De 

trainers van de elftallen worden hierover geïnformeerd. 

Het Bestuur van T.S.V. Theole draagt er zorg voor dat de spelerspassen van 

betrokken spelers niet worden uitgegeven. 

 

 

 



3 
 

1 september 

Direct na 1 september wordt door T.S.V. Theole de balans opgemaakt. Er wordt 

een overzicht gemaakt van die leden die op dat moment de verschuldigde 

contributie niet hebben betaald of géén betalingsregeling hebben getroffen. Dit 

overzicht wordt aan het Bestuur voorgelegd.  

Het Bestuur onderneemt actie, leden die niet hebben betaald voor 1 september 

worden persoonlijk benaderd, met het dringende verzoek om binnen zeven 

dagen de verschuldigde contributie te voldoen of anders om een 

betalingsregeling te treffen. 

 

15 september 

Leden waarvan op 15 september de betaling niet binnen is of waarmee géén 

betalingsregeling is getroffen ontvangen een aangetekende brief van het Bestuur 

van T.S.V. Theole. Deze leden wordt meegedeeld dat zij in verband met het niet 

voldoen aan de betalingsverplichtingen door T.S.V. Theole als lid worden 

uitgeschreven en daarom niet meer bij T.S.V. Theole mogen trainen of voor 

T.S.V. Theole in wedstrijdverband mogen uitkomen. (bijlage brief 4) 

Het betreffende lid is in dat geval echter de volledige contributie verschuldigd 

aan T.S.V. Theole. T.S.V. Theole zal na het voldoen van de volledige contributie 

vervolgens meewerken aan de overschrijving van het betreffende lid naar een 

andere vereniging, binnen de daarvoor bij de KNVB geldende regels. 

De trainers en leiders van de elftallen waarin betreffende spelers uitkomen 

worden door het Bestuur geïnformeerd en uitdrukkelijk medegedeeld dat 

betreffende speler niet maar mag trainen bij of uitkomen in wedstrijden van 

T.S.V. Theole. 

 

1 oktober  

Hebben leden tussen het ontvangen van de brief van 15 september en 1 oktober 

alsnog de verschuldigde contributie betaald dan worden leiders en trainers van 

de betreffende elftallen geïnformeerd over de gewijzigde situatie. 

Het Bestuur van T.S.V. Theole controleert in de eerste weken na 1 oktober, of de 

afgekondigde maatregelen worden uitgevoerd. 

 

Communicatie: 

Deadline voor het betalen van de contributie en de consequenties van het niet 

betalen worden in een bericht gepubliceerd op de website van de Vereniging 

www.theole.nl. 

De briefwisseling tussen leden die niet in eerste termijn de verschuldigde 

contributie hebben betaald en T.S.V. Theole is vertrouwelijk en dient alleen te 

lopen via het Bestuur van T.S.V. Theole en het betreffende lid.  
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Bij jeugdspelers worden de brieven gericht aan de ouders / verzorgers van deze 

leden. 

Slotbepaling: 

Deze procedure maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement van  

T.S.V. Theole, wijziging van deze procedure kan alleen na goedkeuring van de 

Algemene Vergadering van de Vereniging. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Vereniging op 27 juni 2014 

 

Namens het Bestuur van de Vereniging. 

De voorzitter:       De secretaris: 

 

 

Mark Poulis        Suzanne Smits 

 


