
1. Hoogte contributie 

1.1 

De hoogte van de contributie voor een (wedstrijden) spelend senior lid (19 jaar en ouder) bedraagt € 105,00 per 

jaar. 

Voor een lid van 35+ is de contributie € 65,- en voor een lid van 45+ is de contributie € 52,50. 

Voor leden van 14 t/m 18 jaar is de contributie € 60,-. 

Voor leden van 12 t/m 13 jaar is de contributie € 50,-. 

Voor leden van 4 t/m 11 jaar is de contributie € 47,50. 

 

1.2 

Op de onder 1.1 genoemde bedragen kan met € 10,00 worden verhoogd indien het te betalen bedrag niet kan 

worden geïncasseerd middels automatische incasso of als er sprake is van een stornering. Uitzondering hierop 

zijn de niet-spelende leden (donateurs/steunende leden). 

 

1.4 

Een niet-spelend lid betaalt € 30,- contributie. Een niet-spelend lid dat onbetaald vrijwilligerswerk verricht waarbij 

een lidmaatschap van de KNVB noodzakelijk is (zie hieronder), wordt als steunend lid aangemeld. Mocht dit lid 

(vrijwilliger) geen contributie willen betalen, dan wordt het noodzakelijke lidmaatschapsgeld van de KNVB (i.v.m. 

de functie) door de vereniging betaalt. 

Onder onbetaald vrijwilligerswerk wordt verstaan: 

a. actief lidmaatschap van het bestuur; 

b. (assistent)scheidsrechters; 

b. het verzorgen van trainingen; 

c. het leiden van een voetbalteam. 

 

2. Opeisbaarheid contributie 

 

2.1 

De contributie is per 1 juli van het verenigingsjaar opeisbaar verschuldigd. 

 

3. Verlaging contributie 

 

3.1 

Het bedrag van de contributie, zoals vermeld onder 1.1, is uitsluitend in het volgende geval voor de helft 

verschuldigd, namelijk als het lidmaatschap eerst op of na 1 januari tijdens het verenigingsjaar/seizoen is 

ingegaan. 

 

4. Betaalwijze 

 

4.1 

Leden dienen de vereniging te machtigen om de verschuldigde contributie via automatische incasso voor de 

datum van opeisbaarheid te incasseren op rekeningnummer NL23RABO0144136112 ten name van Vereniging 

RKAVC te Roermond. 

 

 



5. Niet tijdige betaling 

 

5.1 

Mocht betaling van de contributie niet voor 15 juli van een verenigingsjaar zijn geschied, wordt het lid afgemeld 

en wordt er een financiële blokkade gezet in de ledenadministratie. Pas bij betaling van de verschuldigde 

contributie wordt de blokkade verwijdert en kan een lid eventueel overschrijving naar een andere vereniging 

krijgen. 

 

6. Overige bepalingen 

6.1 

De voorgaande bepalingen laten onverlet de overige door de vereniging toe te passen sancties volgens de 

statuten of enig ander reglement. 

 

6.2 

Het bestuur is gerechtigd om bij bijzondere omstandigheden van de in het contributiereglement vermelde 

bepalingen af te wijken. 

 


