
Nieuwe regels omtrent contributie-inning SV Velden m.i.v. 

seizoen 2016-2017. 
Omnivereniging SV Velden kent 6 verschillende sportafdelingen, en telt zo’n 850 leden. 

Dit maakt de inning van de contributie tot een pittige klus. Mede omdat alle afzonderlijke 

sporttakken hun eigen procedure hieromtrent hebben gevolgd.  

Dit gaan we zoveel mogelijk harmoniseren, waarbij we deels naar de feitelijke 

omstandigheden zullen blijven kijken. 

 Voorheen werden ‘contributie-achterstanden’ vaak door de vingers gezien, omdat het 

uiteindelijk toch vaak goed kwam. Echter, door het samengaan met 6 sportafdelingen 

worden deze achterstanden steeds groter, en zijn we genoodzaakt strenger op te treden. 

Op dit moment moet het bestuur te veel moeite doen om alles tijdig binnen te krijgen.  

Met ingang van het seizoen 2016-2017 krijgen leden die de contributie via de     

automatische incasso betalen een voordeel t.o.v. jaarfactuurbetalers van € 10,-. 

Leden die per factuur het gehele jaarbedrag betalen, krijgen te maken met een 

opslag van € 10,- , zijnde administratiekosten. De betaling dient binnen 30 dagen na 

factuurdatum te zijn betaald. De factuur zal normaliter in november van het seizoen 

worden verzonden. 

De inning van de contributie kan voor nieuwe leden nog slechts alleen via 

automatische incasso, bestaande leden zal worden verzocht om dit ook te doen. De 

contributie wordt dan in 4 termijnen geïncasseerd, te weten per 1 oktober, 1 december, 

1 februari en als laatste 1 april.  

 

 

1.  In geval een incasso wordt gestorneerd  
 In geval een incasso wordt gestorneerd, wordt een uiting ( brief, telefoontje of 

mail ) verzonden waarin wordt aangedrongen zelf de achterstallige termijn te 

betalen. De vervaldatum is dan gesteld op 28 dagen na dagtekening factuur, 

tevens wordt een extra administratievergoeding van € 5,- gefactureerd. Als de 

achterstallige betaling niet binnen 1 maand is voldaan volgt automatisch, dus 

zonder waarschuwing, een speelverbod. De spelerspas van spelers vanaf de B-

categorie worden ingetrokken, hetgeen betekent dat hij/zij niet meer aan 

wedstrijden mag deelnemen. Ook op trainingen is de speler vanaf dat moment 

niet meer welkom. Spelers t/m de C mogen wel meetrainen maar geen 

wedstrijden spelen.  

Op het moment dat de achterstallige contributie is betaald, wordt de spelerspas weer 

afgegeven. De speler mag vanaf dat moment weer aan wedstrijden deelnemen en is ook 

weer welkom op de trainingen.  



 Wie geen machtiging getekend heeft moet uiterlijk binnen 1 maand na 

factuurdatum betaald hebben, zo niet dan volgt, zonder voorafgaande 

kennisgeving, een speelverbod. De spelerspas van spelers vanaf de B-categorie 

worden ingetrokken, hetgeen betekent dat hij/zij niet meer aan wedstrijden mag 

deelnemen. Ook op trainingen is de speler vanaf dat moment niet meer welkom. 

Spelers t/m de C mogen wel meetrainen maar geen wedstrijden spelen. Op het 

moment dat de achterstallige contributie is betaald, wordt de spelerspas weer 

afgegeven. De speler mag vanaf dat moment weer aan wedstrijden deelnemen en 

is ook weer welkom op de trainingen.  

 Leden die weigerachtig blijven met betalen van contributie, worden schriftelijk op 

de hoogte gebracht van schrappen als lid, na genomen bestuursbesluit. Uiteraard 

blijven de contributieschuld en overige schulden bestaan en dienen deze voldaan 

te zijn om voor overschrijving in aanmerking te komen. 

 

 

2.  Restitutie contributie  
Restitutie wordt niet verleend, conform de statuten en het huishoudelijk reglement. In de 

loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het 

spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen, ontslaan iemand niet van de 

verplichting tot het betalen van contributie en geven geen formeel recht op gehele of 

gedeeltelijke restitutie van de (reeds betaalde) contributie.  

 

Uitzondering op bovenstaande regel, zwangerschap  

In geval van zwangerschap dient u schriftelijk en ondertekend een verzoek tot restitutie 

in te dienen bij het bestuur.  Restitutie van betaalde bonds- en verbondscontributie is 

niet mogelijk. Restitutie zal nimmer de gehele contributie omvatten. Vaste kosten 

gemaakt aan administratie en sportbonden zullen worden ingehouden. 

Restitutieaanvragen dienen in hetzelfde verenigingsjaar te zijn ingediend, aanvragen na 

1 maart van een verenigingsjaar worden niet gehonoreerd.    

Indien er wordt besloten tot restitutie over te gaan, dan worden de volgende regels 

gehanteerd:  

 Indien aangevraagd voor 1 december: 50 %;  

 Indien aangevraagd tussen 1 december en 1 maart: 25 %;  

 

 

 

 

 



3.  Afmelden SV Velden 
Het afmelden bij de leider is niet voldoende en niet acceptabel, eveneens is mondeling 

afzeggen niet toegestaan. Uitsluitend alleen schriftelijk bij de betreffende 

wedstrijdsecretaris.  

Een tussentijdse afmelding in het seizoen is niet mogelijk, anders gezegd een lid is altijd 

de totale jaarcontributie verschuldigd. 

Een afmelding voor een volgend verenigingsjaar (loopt van 1-7 t/m 30-6) dient uiterlijk 

op 31 mei van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bekend te zijn bij het 

wedstrijdsecretariaat. Een afmelding na 31 mei wordt niet meer geaccepteerd en u bent 

daarom voor het komende verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd.  

 

Vragen over uw contributie kunt u mailen naar : 

 

finance.svvelden@sportkernvelden.nl 

 

 

Het bankrekeningnummer van Sportvereniging Velden voor het betalen van 

contributie luidt als volgt : 

 

IBAN-nummer :  NL04 RABO 0153 5968 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velden, april 2016 
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