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Contributiebeleid  
Inleiding 
Leden zijn volgens de Statuten en Huishoudelijk reglement verplicht tot het betalen van contributie. 
Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, 
trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het 
incasseren van de contributie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het 
Bestuur. De wijze waarop is vastgelegd in het Contributiebeleid. 
 
Contributie 
In het Contributiebeleid wordt onder contributie alle uit het lidmaatschap voortvloeiende 
verplichtingen verstaan. Dit betekent dat naast de reguliere contributiebedragen, tevens onder 
andere aanmeldingskosten, door de KNVB doorbelaste boetes (zie Huishoudelijk Reglement), 
bedragen als gevolg van niet nakoming van de Vrijwilligersregeling, et cetera onder het 
Contributiebeleid vallen. 
 
Contributiebedragen 
VDZ kent reguliere contributiebedragen per soort lid en leeftijdscategorie per verenigingsjaar. Een 
verenigingsjaar (ook aangeduid als ‘seizoen’) eindigt op 30 juni en vangt aan op 1 juli. Actuele 
reguliere contributiebedragen kunt u vinden op www.vdz-arnhem.nl. 
 
Deze contributiebedragen zijn goedgekeurd door Algemene Ledenvergadering als onderdeel van 
het lange termijnbeleid van VDZ. Daarnaast kan de Algemene Ledenvergadering op advies van het 
Bestuur jaarlijks besluiten om de contributiebedragen aan te passen als de situatie daar om vraagt. 
Ouders/verzorgers betalen voor maximaal twee kinderen contributie, ook als er meer dan twee 
kinderen jeugdlid zijn van VDZ. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
 
Automatische incasso 
Leden geven bij aanmelding toestemming voor een doorlopende automatisch incasso van de 
contributie van het door het lid opgegeven IBAN. Geeft men hiervoor geen toestemming, dan kan 
men geen lid worden. Bestaande leden die nog geen schriftelijke toestemming hebben verleend, 
dienen dit onmiddellijk te doen. Bij leden die tussentijds lid zijn geworden, wordt doorgaans 
dezelfde maand naar evenredigheid geïncasseerd. De contributie worden onder vermelding van de 
lid gegevens geïncasseerd vanaf IBAN NL90 RABO 0132 2524 06.  
 
Termijnbetaling 
Normaal gesproken moet de reguliere contributie voor een seizoen, al voor aanvang van een 
seizoen volledig betaald zijn. Als service naar onze leden toe, wordt de reguliere contributie tot op 
heden echter in vier termijnen geïncasseerd. Meestal in de vierde week van ieder nieuw kwartaal. 
Het Bestuur kan op enig moment besluiten om, ook in individuele gevallen, alsnog een jaartermijn 
te hanteren. Overige verplichtingen uit hoofde van het lidmaatschap worden op frequente basis, 
veelal maandelijks, geïncasseerd. 
 
Aankondiging van de incasso 
Leden ontvangen via email een factuur waarop is aangegeven welk bedrag op welke datum 
geïncasseerd zal worden. Een lid wordt hierover geïnformeerd zodat deze kan zorgdragen voor 
voldoende saldo op zijn/haar bankrekening en tevens de incasso kan toevoegen aan een 
eventuele goedkeuringslijst respectievelijk een incasso blokkade kan opheffen in de internet 
bankieren omgeving van zijn/haar bank.  
 
Stornering 
Een lid kan wettelijk gezien een doorlopende automatische incasso altijd binnen 8 weken 
terugboeken (storneren) zonder opgave van reden. Hiermee vervalt uitdrukkelijk niet de 
betalingsverplichting uit hoofde van het contributiebeleid. Het lid dient dan ook schriftelijk, binnen 
de betalingstermijn van de betalingsherinnering, een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het 
Bestuur voor vrijstelling van de betalingsverplichting via het emailadres incasso@vdz-arnhem.nl. 
Indien dit verzoek niet wordt gehonoreerd vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling voor het 
betreffende lid. 
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Herinnering en aanmaning 
Bij een mislukte incasso ontvangt men eerst een schriftelijke betalingsherinnering. Men dient in dat 
geval zelf het verschuldigde bedrag over te maken op voornoemde IBAN. De betalingstermijn is 14 
dagen na dagtekening. Bij in gebreke blijven volgt een aanmaning inclusief administratiekosten. De 
betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening. 
 
Incassobureau 
Voldoet een lid ook na aanmaning niet aan zijn verplichtingen dan zal de vordering bij een 
incassobureau worden aangeboden. De hierbij komende kosten bedragen 15% van de hoofdsom 
met een minimum van € 40,00 en zullen eveneens voor rekening van het lid komen. 
 
Schorsing, royement en beroep 
Betaalt het lid de contributie niet binnen de aangeven veertien dagen, dan volgt er automatisch een 
volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, 
trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De 
ledenadministratie geeft dit door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. 
 
Pas nadat het lid de achterstallige contributie volledig betaald heeft, wordt de schorsing 
opgeheven. Duurt de schorsing langer dan 365 dagen , dan zal het Bestuur het lid voor royement 
voordragen bij de Algemene ledenvergadering. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen 
de schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig 
geschorst. 
 
Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling 
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor het einde van het verenigingsjaar met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Indien het lidmaatschap in de loop van een 
verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd en 
wordt het lid geacht de volledige seizoensverplichting onder de Vrijwilligersregeling na te komen. De 
belangrijkste reden daarvoor is dat VDZ in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft 
gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of aangaan van 
kader- en personele verplichtingen. 
 
Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur besloten 
worden om van deze regeling af te wijken. 
 
Het Bestuur kan medewerking aan een overschrijving naar een andere voetbalvereniging weigeren 
indien en voorzover alle bedragen uit hoofde van het Contributiebeleid niet zijn voldaan. 
 
Informatieverstrekking 
De ledenadministratie informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing alle belanghebbenden 
tijdig: 
§ Betrokken lid en wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) bij een jeugdlid. 
§ Begeleidende kaderleden (elftaltrainer, elftalleider). 
§ Bestuur en betrokken commissies en coördinatoren.  
§ Andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van de ledenadministratie. 
 
Het Contributiebeleid wordt gepubliceerd op www.vdz-arnhem.nl.  
 
Bestuur VDZ, september 2017 


