Voetbalvereniging WEMELDINGE

Voetbalvereniging WEMELDINGE

Aanmelding lidmaatschap.
De statuten (dd. 31/10/2009) en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn op
aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris. Z.o.z. voor art. 10 (Contributie) van het
huishoudelijk reglement.
Enkele belangrijke punten uit Statuten / Huishoudelijk Reglement:

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Het lidmaatschap wordt telkens met een jaar verlengd, tenzij voor 1 juni
schriftelijk afgemeld wordt bij de secretaris. Indien jonger dan 18 jaar door één
van de ouders / verzorgers.
 De jaarcontributie (prijsniveau seizoen 2019/2020) bedraagt:
Senioren
€ 190
17-18 jaar
€ 121
15-16 jaar
€ 115
13-14 jaar
€ 110
11-12 jaar
€ 105
9-10 jaar
€ 100
7-8 jaar
€ 94
t/m 6 jaar
€ 86
Niet spelend lid € 60
Veteranen
€ 146
Inschrijfgeld senioren € 10
Inschrijfgeld overig € 5



Voor de berekening van contributiebedragen geldt de leeftijd op 1 januari.
De contributie wordt geheven in 2 termijnen. De contributienota’s worden u
vooraf toegezonden.

Bij aanmelding inleveren:

een kopie van paspoort of identiteitskaart
Dit is noodzakelijk voor aanmelding bij de KNVB Voor jeugdleden kan eventueel
volstaan worden met een kopie van het paspoort van één van de ouders

een pasfoto (voor leden met een leeftijd van 10 jaar of ouder)
Dit is nodig voor de door de KNVB verplicht gestelde spelerspas. Voor nietspelende leden is een pasfoto niet noodzakelijk.
Tenue:



NB.

Rood shirt met witte boord
Witte broek.
Zwarte kousen.
Een aantal teams heeft de beschikking over sponsortenue's.

Aanmelding lidmaatschap.

Naam

: ................................................................................... man/vrouw

Voorletters

: ................................... Roepnaam: ..................................................

Adres

: .........................................................................................................

Postcode

: .................................….Woonplaats: ..............................................

Nationaliteit:……………………………… Geboortedatum : ............/…........./.............
Telefoonnr.: ..................................………. E-mail:.........................................................
Is betrokkene eerder lid geweest van de KNVB: JA / NEE
Zo ja, laatste vereniging :......................................
Ondergetekende (bij jeugdleden: ouder/voogd)
naam: .............................................................................................................
verklaart hierbij akkoord te gaan dat bovengenoemde per heden, onder de geldende
voorwaarden lid zal worden van voetbalvereniging "Wemeldinge", aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.

Datum: ..............................................................
Handtekening:
....................................................

Inleveradres:
Het rechter gedeelte van dit formulier dient te worden ingeleverd bij de
ledenadministratie: Walstraat 15, te Wemeldinge. Het linker gedeelte kunt u behouden.

lid geweest tot ......./........./...........

Walstraat 15.
4424 GB Wemeldinge.
Tel. 0113 - 622562

Artikel 10: Contributie
Artikel 10A: Betaling
a.
b.
c.

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie. Zij kunnen daartoe in verschillende
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
Ere leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Ingeval de contributienota voor een geheel verenigingsjaar wordt verstuurd en betaald, is de
voetbalvereniging Wemeldinge geen restitutie verschuldigd ingeval het lidmaatschap in de loop van een
verenigingsjaar wordt opgezegd. Indien de nota’s over 2 periodes gespreid worden dan is men toch te allen
tijde voor het gehele seizoen contributie verschuldigd.
Ingeval contributienota voor een geheel verenigingsjaar wordt verstuurd en betaald, is geen contributie meer
verschuldigd over het volgende verenigingsjaar indien voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (1 juli)
het lidmaatschap (zie artikel 4 a) wordt opgezegd.

Artikel 10B: Jaarlijkse verhoging
De contributie wordt jaarlijks met de inflatiecorrectie (percentage afgerond op één tiende procent) verhoogd,
afgerond naar boven op hele euro’s. Dit percentage is de inflatiecorrectie zoals die door Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) wordt vastgesteld voor het achterliggende jaar. Verhogingen van de contributie
buitenom de inflatiecorrectie, worden aan de algemene vergadering voorgelegd. Bij negatieve inflatie blijft
de contributie hetzelfde als in het voorgaande seizoen.

Artikel 10C: Gezinskorting
Naast de categorieën actieve en rustende leden kent de voetbalvereniging Wemeldinge een kortingsregeling:
1. het eerste en het tweede gezinslid betalen 100%
2. het derde gezinslid krijgt 50% korting en
3. het vierde, vijfde, enzovoort, gezinslid krijgt 75% korting van de verschuldigde
contributie.
De kortingen worden verrekend met het laagst verschuldigde bedrag.

Artikel 10D: Betalingsprocedure
1.
2.
3.
4.

5.

De contributie dient binnen de op de acceptgirokaart of contributienota vermelde datum betaald te worden.
Indien er betalingsmoeilijkheden zijn, dient het lid, de ouder of verzorger dit zelf tijdig aan te geven bij de
penningmeester.
Bij uitblijven van de betaling wordt een herinnering verstuurd, die binnen 10 dagen dient te worden betaald.
Blijft de betaling uit dan volgt een tweede herinnering (verhoogd met € 2 aan administratiekosten met een
betalingstermijn van 10 dagen), waarbij het lid in gebreke wordt gesteld. Het lid mag na sluiting van deze
betalingstermijn niet meer aan trainingen, wedstrijden en toernooien deelnemen. Aan de K.N.V.B. zal
kenbaar worden gemaakt dat genoemd lid zijn of haar contributieverplichtingen niet is nagekomen, daardoor
kan men geen lid worden van een andere vereniging voordat deze verplichting is nagekomen. Verdere
financiële afhandeling zal worden uitbesteed aan het Kantongerecht te Middelburg. Door uitbesteding
ontstaat dus een externe legitimatie. Dat wil zeggen: men kende de procedure, men wist bij wie men terecht
kon, maar nu ligt het extern. Afhankelijk van de hoogte van de vordering zal een bedrag (griffierecht) aan
het Kantongerecht verschuldigd zijn. Dat bedrag moet het lid dat in gebreke blijft aan de voetbalvereniging
terugbetalen na veroordeling door de Kantonrechter.
Blijft de betaling alsnog uit, dan wordt betaling geëist via het Kantongerecht. De voetbalvereniging verzendt
een ingevuld ‘formulierdagvaarding’ aan het Kantongerecht, waarna het Kantongerecht zorgt voor
doorzending naar de wederpartij. Die kan binnen de door de rechter vastgestelde termijn antwoorden. Daarna
kan de rechter uitspraak doen of partijen nog een keer laten reageren op de ingebrachte stellingen.

