
Contributiereglement 

 
 
 

Inleiding: 

 

Gezien het feit dat de V.V. " Angerlo Vooruit " vóór elk seizoen per lid de contributie moet afdragen 
aan de KNVB is de vereniging genoodzaakt de kosten hiervan op een zo efficiënt mogelijke manier 
te vereffenen. De werkzaamheden die gepaard gaan  bij het innen van de contributie bij haar leden 
vergt voor de vereniging ( ondanks afgifte van machtigingen) veel tijd en energie. Om het nu voor 
iedereen zo gemakkelijk en duidelijk te maken heeft het bestuur besloten een 
CONTRIBUTIEREGLEMENT te hanteren. Volledigheidshalve wijzen wij erop dat de Algemene 
Ledenvergadering dit reglement officieel heeft goedgekeurd en aangenomen 
 

Algemeen: 
 
Bij aanmelding verbindt zich een lid voor een heel seizoen. Betaling in twee termijnen middels een 
machtiging tot automatische afschrijven van uw rekening of via een acceptgiro overmaken naar 
bankrekeningnummer : NL65RABO0321617614  
 
Te betalen contributie: zie www.angerlovooruit.nl en inschrijfformulier 
 

Artikelen: 

 

1. De contributie (en voor de jeugd de bijdrage aan het kledingfonds) kan betaald worden in 
twee termijnen ; de eerste incassotermijn zal plaatsvinden in de eerste week van juli . In 
deze periode worden de leden, die geen  machtiging hebben afgegeven middels een brief 
verzocht om de contributie per omgaande  over te maken. De contributie wordt verhoogd 
met euro 2,00 i.v.m. administratiekosten. De uiterste betaaldatum voor de eerste termijn is 
15 juli. 
De tweede incassotermijn zal plaatsvinden in de eerste week van januari . In  deze periode 
worden de leden , die geen machtiging hebben afgegeven middels een brief verzocht om 
de contributie per omgaande over te maken. De contributie wordt verhoogd met euro 2,00 
i.v.m. administratiekosten . De uiterste betaaldatum voor de tweede termijn is 15 januari. 

 
2. Mocht blijken dat de eerste en/of tweede termijn niet binnen de vastgestelde termijn is 

voldaan zijn wij helaas genoodzaakt om het desbetreffende lid te moeten uitsluiten voor 
trainingen en/of wedstrijden tot het moment dat de betaling is geschiedt. 

 
3. Leden  die een contributieachterstand hebben van meer dan één jaar worden automatisch 

geroyeerd door het bestuur. Het betreffende lid kan tegen deze beslissing binnen 1 maand 
in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. 

 
4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het 

verenigingsjaar, middels het op onze website in en de kantine aanwezige 
afmeldingsformulier en met inachtneming van een opzeggingstermijn  van vier weken. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings- jaar eindigt , blijft niettemin de 
contributie voor het gehele jaar verschuldigd 

 
5. Het lidmaatschap kan onmiddellijk beëindigd worden indien van  het lid  redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Redenen hiervoor kunnen zijn : 
verhuizing naar een andere plaats; start van een studie; blessures (niet in staat zijn een 
periode van drie maand of langer te kunnen spelen ). In deze gevallen is geen contributie 
meer verschuldigd aan de vereniging. (Een deel van) reeds geïnde contributie wordt echter 
niet teruggestort. 

 

http://www.angerlovooruit.nl/


 
6. Voor nieuwe jeugdleden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een  zogenaamde 

proefperiode van één maand in overleg met de leider. Tijdens  deze periode is er géén 
contributie verschuldigd. Wanneer de proefperiode afloopt en aanmelding volgt als lid geldt 
dit reglement met terugwerkende kracht naar het begin van de proefperiode. 

 
7. Wanneer uit één gezin meerdere personen lid zijn van onze vereniging zal de contributie bij 

het derde lid (tellend vanaf het oudste spelend lid) worden  gehalveerd en zullen de vierde 
en volgende gezinsleden volledig worden vrij- gesteld van contributie.  Leden zijn die 
personen die de volle contributie betalen. 

 
 
 
 
Het bestuur houdt zich te allen tijde het recht vanwege motiverende redenen te kunnen afwijken 
van het bovenstaande reglement op incidentele basis. 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet , beslist het bestuur . 
 
 
 
Aldus vastgesteld, in overleg met het bestuur ,  te Angerlo   d.d. 7-4-2015 
 
Voorzitter  Kees Nederhof 
 
Penningmeester  Paul Kolzer 
 
Secretaris  Ton Klaasen 


