Regels Contributie VV Brielle
Artikel 1 - aanmelden lidmaatschap
1.

2.

3.

4.
5.

Het aanmeldformulier van VV Brielle (de vereniging) is te downloaden vanaf de website van VV Brielle. Men
kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier te retourneren aan
de ledenadministratie, inclusief pasfoto voor leden vanaf 8 jaar en een kopie van een geldig
legitimatiebewijs voor leden vanaf 16 jaar. Minderjarigen moeten daarbij overleggen een schriftelijke
toestemming van degene, die door de ouderlijke macht of de voogdij over hen uitoefent. Het lidmaatschap
gaat in op de dag waarop de speler (m/v) in een team is geplaatst en start met spelen of deelneemt aan een
trainingsgroep, tenzij het nieuwe lid met de ledenadministratie een nadere ingangsdatum is
overeengekomen.
Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB is het lid contributie verschuldigd. Voor diegenen
die gedurende het voetbalseizoen lid worden, geldt een reductieregeling. Deze wordt jaarlijks vastgesteld
door het verenigingsbestuur.
Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij akkoord
gaat met de bepalingen van deze regels, dat op de website staat. Binnen vier weken na ontvangst van het
aanmeldformulier ontvangt de aanvrager van of namens het verenigingsbestuur een ontvangstbevestiging
per email en informatie over het plaatsen op een wachtlijst of in een team/trainingsgroep. De aanmelding is
pas officieel na deze ontvangstbevestiging.
Komt het nieuwe lid van een andere vereniging dan moet deze ook zijn of haar spelerspas en het
getekende overschrijvingsformulier meenemen.
Wordt diegene een niet spelend lid, dan is een inschrijfformulier voldoende.

Artikel 2 - wijzigen gegevens lid
1.

Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adres-, email- en telefoongegevens én wijzigingen in
(bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie. Eventuele kosten die door de vereniging
moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op het betreffende lid worden
verhaald.

Artikel 3 - contributie
1.

2.

3.

Onder contributie wordt verstaan: de jaarlijkse bijdrage voor het hele verenigingsseizoen lopend vanaf 1 juli
tot 30 juni van het volgend jaar, te voldoen in één termijn (uiterlijk voor 1 oktober) via handmatige betaling
of in vier termijnen via automatische incasso. De contributie van tijdens een lopend seizoen lid geworden
leden wordt in één termijn geïncasseerd.
Voor spelende veldvoetballeden geldt een contributietoeslag van €60,- voor zelfwerkzaamheid. Deze is
terug te verdienen met minimaal 15 uur zelfwerkzaamheid. Ouders met één of meerdere voetballende
kinderen betalen maximaal 1x deze toeslag. Mini/mini’s zijn hiervan vrijgesteld.
Elk bestuurslid betaalt minimaal het contributiebedrag van een niet spelend lid. Ereleden zijn vrijgesteld van
het betalen van contributie. Indien aan een spelend lid een dispensatie naar een jongere leeftijdsgroep is
toegekend, geldt nog steeds de contributie van de oorspronkelijke leeftijdsgroep. (Meisjes krijgen een
automatische dispensatie voor het eerste jaar in een nieuwe leeftijdsgroep)

Artikel 4 - wijze van betaling
1.

Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie
zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 te incasseren door middel van automatische incasso. Zonder volledig
ingevulde ondertekende machtiging is inschrijven als lid niet mogelijk.

2.

3.

4.
5.

De contributie bij automatische incasso wordt in vier termijnen (januari, april, juli en oktober) afgeschreven.
Leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dienen zorg te dragen voor
voldoende saldo op de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden afgeschreven.
Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert op de rekening van het lid dat
een machtiging heeft afgegeven, zal de vereniging een brief/contributienota verhoogd met € 15,00 boete
verzenden, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar contributieverplichtingen te voldoen.
De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure
conform artikel 6 gestart worden.
Leden die hun contributie handmatig betalen, dienen hun contributie voor het daaropvolgende seizoen
zonder nadere aankondiging van de vereniging vóór 1 juli te voldoen.
Leden die niet voldaan hebben aan het gestelde in artikel 4.4. krijgen een brief/contributienota verhoogd
met € 2,50 administratiekosten. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Als
betaling dan nog niet ontvangen is, volgt een laatste brief waarbij de contributie nog eens verhoogd wordt
met een boete van € 15,00.

Artikel 5- opzegging lidmaatschap
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk vóór 15 juni van het lopende
voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
automatisch door tot het einde van het daarop volgende seizoen/verenigingsjaar. Opzegging kan uitsluitend
schriftelijk of per email bij de ledenadministratie van de vereniging.
Uiterlijk op 30 juni verzendt de ledenadministratie schriftelijk of per email een bevestiging van de opzegging.
Het opzegformulier is te downloaden via de site van VV Brielle of bij de ledenadministratie. Zonder
schriftelijke opzegging is het lid verplicht de gehele contributie voor het nieuwe seizoen te voldoen.
Indien een opzegging geschiedt na 15 juni, maar voor 1 augustus, dan is het opzeggende lid minimaal de
helft van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 augustus, dan
is het opzeggende lid de volledige contributie over het seizoen verschuldigd.
Wanneer er een contributie achterstand is, zal er geen overschrijving naar een andere vereniging mogelijk
zijn en ook bij het tussentijds stoppen met voetballen blijft de betaling van de openstaande contributie voor
dat seizoen gehandhaafd. VV Brielle gaat immers ook voor het hele seizoen verplichtingen aan om de
voetbalactiviteiten mogelijk te maken.
Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de, door de ledenadministratie
verzonden, bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijk opzegging dienen.
Er vindt geen restitutie van contributie plaats indien tijdens het seizoen/verenigingsjaar het lidmaatschap
wordt opgezegd.

Artikel 6 – overschrijving aanvragen
1.
2.

3.

Leden die VV Brielle willen verlaten en voor een andere vereniging willen gaan voetballen, dienen voor 15
juni van enig jaar overschrijving aan te vragen.
Bij uw 'nieuwe' vereniging kunt u een overschrijvingsformulier krijgen. Nadat de persoonlijke gegevens zijn
ingevuld, dient de ledenadministrateur de gegevens van VV Brielle in te vullen. De ledenadministrateur
toetst of aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan en zal het formulier ondertekenen en de spelerspas
van de vertrekkende speler meegeven.
De voorgaande procedure geldt NIET voor D-, E- en F-pupillen. Zij dienen via de ledenadministrateur van
VV Brielle een zgn. Verklaring Speelgerechtigdheid Pupillen aan te vragen. Dit kan ook na 15 juni.

Artikel 7 - te late betaling
1.

2.

3.
4.

In geval van te late betaling kan, met inachtneming van de bepalingen in artikel 4, het verenigingsbestuur
het betreffende lid een train en/of speelverbod opleggen. Dit train- en/of speelverbod wordt direct
opgeheven als alsnog betaling ontvangen is.
Leden die 3 maanden na aanbieding van de eerste brief/contributienota niet aan hun contributieverplichting
hebben voldaan, kunnen door het verenigingsbestuur uit hun lidmaatschap worden ontzet. Hun
lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen. Derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele
verhoging door administratiekosten, boete, rente- en incassokoten, verschuldigd.
Royementen door de verenging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden
gemeld.
Het verenigingsbestuur kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle hieruit voortvloeiende
kosten volledig voor rekening van het lid.

Artikel 8 - boetes

1.

2.

3.
4.
5.

Boetes welke aan een lid persoonlijk door de KNVB zijn opgelegd, worden aan het betreffende lid
doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van een schriftelijk verzoek/factuur. De boete wordt
verhoogd met € 1,00 administratiekosten. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de
verzenddatum.
Boetes, welke door de KNVB aan een team zijn opgelegd, worden voorgelegd aan het verenigingsbestuur.
Het verenigingsbestuur kan besluiten of en in welke mate de boete verhaald wordt op één of meerdere
leden van het betreffende team. Inning van de boete gebeurt door middel van een schriftelijk verzoek of een
factuur. De boete wordt verhoogd met € 1,00 administratiekosten. De vervaldatum wordt gesteld op twee
weken na de verzenddatum.
Bij het sturen van een herinnering van ingebrekestelling wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening
gebracht. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum.
Indien op de in 7.3 genoemde vervaldatum nog geen betaling heeft plaats gevonden, wordt de boete
verhoogd met € 10,00.
Indien de boete, incl. verhoging met € 10.00, niet binnen drie weken na het sturen van de in 8.3 vermelde
vervaldatum nog niet voldaan is, kan het verenigingsbestuur het betreffende lid een train- en/of speelverbod
opleggen. Dit train- en/of speelverbod wordt direct opgeheven als alsnog betaling ontvangen is.

Artikel 8 - hardheidsclausule
1.

2.

Blessures geven geen recht op contributierestitutie. Indien een lid door een (langdurige) ziekte of ongeval
met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de
contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffende lid aan het einde van het seizoen een
schriftelijk verzoek met motivatie en bewijslast in te dienen bij het verenigingsbestuur. Het
verenigingsbestuur neemt aan het eind van het seizoen hier een besluit in; dit besluit is onbetwistbaar.
Zwangerschap van vrouwelijke leden is een reden tot gedeeltelijke restitutie van contributie

Artikel 9 - ingangsdatum en reglementswijziging
1.
2.

Deze regels zijn vastgesteld in de bestuursvergaderingen en zijn per direct geldig.
Deze regels kunnen alleen worden gewijzigd door het bestuur van de vereniging.

