Contributiereglement Netterdense Voetbal Club (N.V.C.)
Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 1 juli 2016

Artikel 1 – aanmelden lidmaatschap
1.1 Netterdense Voetbal Club, hierna: NVC of de vereniging kent een aanmeldformulier dat te
downloaden is vanaf de website (http://www.fc-nvc.nl) of kan worden opgehaald in de
bestuurskamer van de vereniging.
1.2 Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop het ondertekende aanmeldformulier door de
secretaris van de vereniging is ontvangen én het betreffende lid eveneens lid is van de KNVB.
1.3 Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij
akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is gepubliceerd op de website
van NVC.
Artikel 2 – wijzigingen gegevens lid
Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens en wijzigingen
(bank)rekeningnummers te melden aan de secretaris en de penningmeester van de vereniging.
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Artikel 3 – contributie
3.1 Ingevolge de statuten dienen leden jaarlijks contributie te betalen die bij besluit van de Algemene
Ledenvergadering voor de verschillende leeftijdscategorieën is vastgesteld. Leden worden
jaarlijks, overeenkomstig de door de KNVB bepaalde leeftijdsgrenzen voor het desbetreffende
verenigingsjaar, ingedeeld in (leeftijds)categorieën. De door de KNVB bepaalde leeftijdsgrenzen
(oftewel: de (leeftijds)categorieën) worden op de website van NVC gepubliceerd.
3.2 De contributie verschilt per type lid en leeftijdscategorie. Ereleden, ondersteunende leden en niet
spelende (jeugd)bestuursleden, (jeugd)leiders, (jeugd)trainers en verenigingsscheidsrechters zijn
geen contributie verschuldigd. Spelende (jeugd)bestuursleden, (jeugd)leiders, (jeugd)trainers en
verenigingsscheidsrechters betalen 50% van de contributie behorende bij hun leeftijdscategorie.
3.3 Voor leden van wie het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt, geldt het
volgende:
a. Indien het lidmaatschap aanvangt vóór 1 januari van het verenigingsjaar is de volledige
contributie over het lopende verenigingsjaar verschuldigd.
b. Indien het lidmaatschap ná 1 januari van het verenigingsjaar is 50% van de contributie over
het lopende verenigingsjaar verschuldigd.
Artikel 4 – wijze van betaling
4.1 Leden kunnen alleen via automatische incasso hun contributie voldoen. Nieuwe leden dienen
gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie te
incasseren middels automatische incasso.
4.2 Jaarlijks omstreeks 1 september zal de automatische incasso voor het lopende verenigingsjaar
worden afgeschreven. Voor leden van wie het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
aanvangt, zal de automatische incasso tegen het einde van het verenigingsjaar plaatsvinden.
Leden dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan de contributiegelden
zullen worden afgeschreven.
4.3 Indien geen automatische incasso plaats kan vinden of 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 contributienota 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.
Artikel 5 – boetes
5.1. Boetes die aan een speler, door de KNVB zijn opgelegd, worden aan de betreffende speler
doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van automatische incasso.
5.2 Leden die aan NVC een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven,
machtigen de vereniging tevens voor het innen van boetes en administratiekosten die door de
KNVB zijn opgelegd.
Artikel 6 – sancties op niet betalen
6.1 Indien een lid ondanks herhaalde aanmaningen niet aan de contributieverplichting heeft voldaan
volgt per direct een verbod op deelname aan alle activiteiten (schorsing).
6.2 Indien een lid vervolgens bij het sluiten van het verenigingsjaar de contributie nog niet heeft
voldaan, kan het lidmaatschap door het bestuur van de vereniging worden beëindigd (royement).
6.3 Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. De bijkomende kosten zijn
voor rekening van het betrokken (ex-)lid.
Artikel 7 – opzegging lidmaatschap
7.1 Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient ten minste vier weken vóór aanvang
van het nieuwe verenigingsjaar (uiterlijk op 3 juni van het lopende verenigingsjaar) te geschieden.
7.2 Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de secretaris van de vereniging.
7.3 Bij opzegging ná 3 juni is de volledige contributie over het nieuwe voetbalseizoen verschuldigd.
Artikel 8 – hardheidsclausule
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
het betalen van contributie te verlenen. Ook in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het
bestuur.
Artikel 9 – reglementswijziging
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

