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Contributiereglement seizoen 2014/2015
De werkzaamheden die gepaard gaan bij het innen van de contributie vergen voor de vereniging veel
tijd en energie. Om het nu voor iedereen zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk te maken heeft het
bestuur besloten een contributiereglement te hanteren.
Artikel 1 Vaststelling contributie
Volgens artikel 12, lid 2 van de statuten van FC VVC zijn de leden jaarlijks gehouden contributie te
betalen die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt vastgesteld.
Het bestuur is gerechtigd de contributie jaarlijks met maximaal 3% te verhogen, zonder dat deze
verhoging tijdens de ALV in stemming gebracht hoeft te worden. Verhogingen van meer dan 3%
behoeven de instemming van de ALV.
Artikel 2 Categorieën
De leden worden in categorieën ingedeeld die een verschillend contributiebedrag betalen. Ereleden
zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Voor actief spelende leden wordt de indeling van de
KNVB gehanteerd, dit is de basis voor de contributiecategorie. Zie hieronder voor de regelgeving van
de KNVB:
Artikel 37 - Deelneming, leeftijdsgrenzen, spelers
1. Slechts spelers die binnen de in lid 3 of 4 genoemde leeftijdsgrenzen vallen, kunnen aan de
veldvoetbalcompetitie en/of voetbaltoernooien voor jeugdspelers deelnemen.
2. Spelers in klassen A, B en C worden aangeduid als junioren en spelers in de klassen D, E en
F als pupillen.
3. De in lid 2 genoemde klassen hebben de volgende leeftijdsgrenzen:
A. klasse A: dit zijn spelers die
- 17, 18 of 19 jaar zijn en
- op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar
nog niet hebben bereikt;
B. klasse B: dit zijn spelers die
- 15, 16 of 17 jaar zijn en
- op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar
nog niet hebben bereikt;
C. klasse C: dit zijn spelers die
- 13, 14 of 15 jaar zijn en
- op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar
nog niet hebben bereikt;
D. klasse D: dit zijn spelers die
- 11, 12 of 13 jaar zijn en
- op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar
nog niet hebben bereikt;
E. klasse E: dit zijn spelers die
- 9, 10 of 11 jaar zijn en
- op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar
nog niet hebben bereikt;
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F. klasse F: dit zijn spelers die
- 5, 6, 7, 8 of 9 jaar zijn en
- op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar
nog niet hebben bereikt.
Uitgezonderd hierin zijn de talentjes en Champions League deelnemers. Dit zijn spelers die jonger zijn
dan 5 jaar of spelers die de leeftijd van de klasse F hebben bereikt maar hieraan niet deelnemen.
Deze leden worden door FC VVC ingedeeld. Actieve leden ouder dan de leeftijd in bovengenoemd
KNVB artikel (37) worden ingedeeld in de categorie senioren.
Artikel 3 Inschrijfgeld
Alle nieuwe leden die zich bij FC VVC aanmelden zijn een inschrijfgeld van € 15,- verschuldigd.
Inschrijven kan alleen middels het “inschrijfformulier”. Het inschrijfformulier kan gedownload worden
op : http://www.fcvvc.nl en is in hard-copy verkrijgbaar in het wedstrijdsecretariaat. Leden die zich
aanmelden middels het KNVB formulier “overschrijving veldvoetbal” moeten eveneens het
inschrijfformulier inleveren bij het wedstrijdsecretariaat of opsturen aan:
FC VVC
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 157
2150 AD Nieuw-Vennep
Het inschrijfgeld zal gelijktijdig met de incasso voor de contributie geïncasseerd worden.
Artikel 4 Lidmaatschap tijdens het seizoen
Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij inschrijving van 1 juli (of eerder) tot 1
december is de volledige contributie verschuldigd. Bij inschrijving in de periode 1 december tot 30 juni
is 50% van de contributie verschuldigd.
Artikel 5 Proefperiode Jeugd
Voor nieuwe jeugdleden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde
proefperiode. De proefperiode wordt door het jeugdbestuur vastgesteld. Tijdens deze periode is er
géén contributie verschuldigd. Wanneer de proefperiode afloopt en aanmelding volgt als lid geldt dit
reglement met terugwerkende kracht. Plaatsing is afhankelijk van of er plek is in de desbetreffende
categorie.
Gedurende de proefperiode kan er deelgenomen worden aan trainingen en voor spelers in de F- en Ecategorie eventueel aan wedstrijden. In verband met de verplichte spelerspas kunnen nieuwe
jeugdleden met de status “proefperiode” vanaf de D-categorie niet deelnemen aan wedstrijden.
Artikel 6 Contributie betaling
Elk nieuw lid moet verplicht de vereniging een machtiging tot automatische incasso verlenen. Deze
machtiging is een in te vullen onderdeel van het inschrijfformulier. Het lid dient zorg te dragen voor
voldoende saldo op de opgegeven rekening.
Bestaande leden die nu nog geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, zijn
verplicht de contributie plus € 10,- administratie kosten in 1 keer te voldoen op
NL36RABO0110073746 te Nieuw Vennep.
Er zal eenmalig een factuur worden verstuurd, deze factuur zal per e-mail worden verstuurd. Uit
kostenoverweging wordt geen factuur per post verstuurd. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het
doorgeven van wijzigingen in NAW-gegevens, bankgegevens en e-mailadressen.
Betalingen in contanten is bij uitzondering mogelijk, echter alleen bij de penningmeester.
Betaling in termijnen kan alleen in overleg met de penningmeester. Bij het niet nakomen van de
afspraak vervalt de regeling en is het gehele openstaande bedrag per direct verschuldigd.
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Artikel 7 Termijn(en)
De contributie wordt standaard in één keer geïnd, de incasso zal omstreeks eind juli worden
uitgevoerd. Tevens bestaat de mogelijkheid om de contributie in maandelijkse termijnen te laten
incasseren. Hiervoor dient u een nieuw machtigingsformulier in te vullen, dit machtigingsformulier
kunt u vinden op de website onder de tab Club Info. Bij instroming gedurende het seizoen is alleen
eenmalige incasso van de volledig verschuldigde contributie mogelijk, of in termijnen in overleg met de
penningmeester (zie artikel 6).
Artikel 8 Bijstand contributiebetaling
Een aanvraag indienen? Ga naar de website www.jeugdsportfonds.nl en klik in de rechter kolom op
'Aanvraag indienen?'
Ook bestaat de stichting Leergeld. Voor informatie zie: http://www.leergeld.nl/haarlemmermeer
Tevens bestaat er de mogelijkheid tot restitutie van de contributie bij uw ziektekostenverzekering. U
kunt dit na vragen bij uw ziektekostenverzekeraar.
Artikel 9 Betaling bij later starten
Bij leden die tijdens het seizoen zijn ingestapt (artikel 5) zal de contributie in 1 keer worden geïnd in
de eerste week van de volgende maand nadat men lid is geworden. Indien u in maandelijkse
termijnen wilt betalen, zie artikel 7.
Artikel 10 Uitsluiting incasso
Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatische incasso af te geven (er
wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie, verhoogd met
€ 10,- administratiekosten, voor 1 augustus in één keer te voldoen op rekeningnummer
NL36RABO0110073746 te Nieuw-Vennep. Deze uitzondering is alleen mogelijk na opgaaf van
reden(en) en toestemming van het hoofdbestuur.
Artikel 11 Storneren automatische incasso
Wanneer het bedrag, om welke reden dan ook, niet geïnd kan worden en de ontvangst blijft hierdoor
uit dan ontstaat voor het lid een achterstand. Het lid dient zelf het verschuldigde bedrag op de
rekening van de vereniging over te maken. Het lid ontvangt hiervoor per e-mail een
betalingsherinnering. Indien geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsherinnering zal de vordering
uit handen worden gegeven, zie artikel 15.
Artikel 12 Niet betalen zonder automatische incasso
Niet betaling bij leden zonder een machtiging tot automatische incasso vervallen direct in artikel 14
t/m 17.
Artikel 13 Speel- en trainingsverbod
Voldoet het lid hierna niet aan de contributieverplichting dan zal het met ingang van de eerste dag
van de maand daaropvolgend een speel- en trainingsverbod worden opgelegd.
Artikel 14 Mogelijkheid tot aanspreken
Het bestuur heeft het recht een lid dat nalatig is met het tijdig betalen van de contributie te
benaderen en mede te delen dat verdere continuering van het lidmaatschap alleen nog maar mogelijk
is indien op de juiste wijze inning van de contributie mogelijk is.
Artikel 15 Incassobureau
Voldoet het lid niet aan de contributieverplichting dan zal de vordering aan een incassobureau worden
aangeboden. Alle hierbij komende kosten zullen eveneens voor rekening van het lid komen.
FC VVC
Postbus 157
2150 AD Nieuw-Vennep

Rabobank rekening NL36RABO0110073746
BTW nr. NL.8144.72.278.B.01
K.v.K. Amsterdam 34224901

Tel 0252 682635
ledenadministratie@fcvvc.nl
www.fcvvc.nl

FC VVC versie 31 maart 2014

Artikel 16 Non actief stelling lidmaatschap
Overdracht van de vordering aan het incassobureau betekent tevens dat het lid op non-actief zal
worden gezet. Na ontvangst van de betaling zal het lidmaatschap weer worden geactiveerd.
Artikel 17 Blessures
Blessures geven niet per definitie recht op contributierestitutie.
Indien een lid door een (langdurige) ziekte die sporten verhindert of een (zware) blessure met een
lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een verzoek met
motivatie tot restitutie worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur neemt aan het eind van het
seizoen hier een besluit in. Het besluit is onbetwistbaar.
Reeds betaalde/geïncasseerde contributie wordt verrekend met de administratiekosten en vaste
KNVB-lasten (minimale bijdrage is die van een niet-spelend lid). Het restant geldt als voorschot voor
de contributie van een volgend seizoen. Indien herstel sneller geschiedt en het lid weer gebruik maakt
van de faciliteiten van de vereniging dan geldt de contributie alsnog voor het lopende jaar. Mocht het
lid na het seizoen besluiten om zijn lidmaatschap te beëindigen, zal er geen restitutie plaatsvinden.
In geval dat voetbal niet meer mogelijk is of dat de blessure in het opvolgende seizoen (nog) niet is
genezen wordt er per geval beoordeeld door het afdelingsbestuur.
Artikel 18 Doorbelasten boetes etc.
Boetes zoals gele en/of rode kaarten, niet opkomen als team bij wedstrijden, staken van de wedstrijd,
niet (tijdig) inleveren van de wedstrijdformulieren en belediging van scheidsrechter (ook door leider,
trainer of grensrechter) worden doorbelast aan de leden. De hoogte van de boete is afhankelijk van
de ernst van de overtreding. Als uitgangspunt geldt ten alle tijden dat de overtreder betaalt. Dat wil
zeggen dat de speler, leider, trainer, grensrechter of elftal de boete zal moeten betalen. De inhouding
vindt plaats via automatische incasso in de eerste week van de volgende maand. Bij geen incasso
wordt er direct doorbelast. Bij storneren/niet betalen zullen voorgaande artikelen van kracht zijn.
Artikel 19 Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan uitsluitend schriftelijk met het
Uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier kan gedownload worden op: www.fcvvc.nl en is in hard-copy
verkrijgbaar in het wedstrijdsecretariaat.
De opzegging dient geadresseerd te zijn aan de ledenadministratie. Wanneer het lidmaatschap in de
loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar
verschuldigd. Dit geldt ook bij een tussentijdse overschrijving.
Wanneer het lidmaatschap voor het opvolgende seizoen wordt opgezegd dient dit te gebeuren voor
15 Juni (of een ander door de KNVB vastgestelde termijn gesteld aan het overschrijven). Het is dus
niet voldoende om alleen de elftalleider en/of teamgenoten op de hoogte te brengen.
Indien geen opzegging van het lidmaatschap voor 15 juni is ontvangen en een lid tijdens de
zomerstop het besluit neemt alsnog op te zeggen, dan kan dit tot en met 31 augustus alsnog onder
navolgende voorwaarden;
- In het nieuwe seizoen heeft het lid niet aan trainingen en/of wedstrijden deelgenomen.
- De opzegging geschied schriftelijk middels het uitschrijfformulier met opgaaf van reden.
- De aan deze opzegging gekoppelde kosten van een niet-spelend lid en dienen onmiddellijk
overgemaakt te worden op rek. nr. NL36RABO0110073746.
De eerder opgelegde contributie wordt na ontvangst van de genoemd bedrag kwijtgescholden dan wel
onder aftrek van genoemde kosten gerestitueerd.
Artikel 20 Hardheidsclausule
In uitzonderlijke gevallen heeft het hoofdbestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.
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