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1 Inleiding  

Voetbalvereniging Reiger Boys heeft in aanvulling op de statutair vastgelegde 
contributieverplichting (zie statuten) een “Contributiereglement” dat is vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering d.d. 27 mei 2019. 



 

 

Contributiereglement 

v.v. Reiger Boys 

 

  

27 mei 2019 

 
 

 Pagina: 4 / 16 
 

 

 

2 Begripsbepalingen 

 
Reiger Boys  : Voetbalvereniging Reiger Boys gevestigd te Heerhugowaard. 
Lid   : Natuurlijk persoon die aan activiteiten van v.v. Reiger Boys meedoet. 
Contributie  : De financiële bijdrage die men is verschuldigd om lid te zijn van 
     v.v. Reiger Boys. 
Vrijwilligersbijdrage        :  De financiële bijdrage die alle veld spelende leden verschuldigd zijn indien men 

geen vrijwilligerswerkzaamheden verricht voor v.v. Reiger Boys. 
Kledingfonds  : Uitleen clubtenue (shirt, short, kousen). 
Ledenadministratie : Verantwoordelijke die namens het bestuur belast is met het verwerken van 
     aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen van leden. 
Contributie-administratie: Verantwoordelijke die namens het bestuur belast is met het factureren 
     en incasseren van de contributie. 
Aanvrager  : Natuurlijk persoon die een volledig ingevuld digitaal aanmeldingsformulier heeft 
     ingediend. 
Sportlink  : Centraal (geautomatiseerd) verwerkingsprogramma. 
Verenigingsjaar  : loopt van 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar. 
ALV   : De algemene ledenvergadering van v.v. Reiger Boys. 
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3 Toepassingsgebied en inwerkingtreding 

3.1 Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van de v.v. Reiger Boys, van toepassing op alle 
leden van v.v. Reiger Boys. 

3.2 Dit reglement treedt per direct in werking.  



 

 

Contributiereglement 

v.v. Reiger Boys 

 

  

27 mei 2019 

 
 

 Pagina: 6 / 16 
 

 

 

4  Aan- en afmelden lidmaatschap 

4.1 V.v. Reiger Boys gebruikt een digitaal aanmeldingsformulier. Deze kan worden ingevuld via de 
website van v.v. Reiger Boys ( https://www.reigerboys.nl/aanmelden-voor/lid-veld ).  

4.2 Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde digitale aanmeldingsformulier via de 
knop “versturen aanmelding” te verzenden naar de ledenadministratie. 

4.3 Door het verzenden van het digitale formulier geeft de aanvrager tevens te kennen dat hij akkoord 
gaat met het contributiereglement, het vrijwilligersprotocol, kledingreglement en het privacy beleid. 
Deze documenten zijn te raadplegen via de website. 

4.4 Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt door de vereniging  contact opgenomen met de 
aanvrager, dit kan telefonisch, per mail of per brief met informatie over plaatsing op een wachtlijst of 
over plaatsing in een team/groep. De aanvrager wordt lid op het moment van plaatsing binnen een 
team. 

4.5 Het bestuur kan de toetreding van een aanvrager weigeren. Desgevraagd zal het bestuur de reden 
van weigering opgeven. 

4.6 De aanvrager is contributie verschuldigd vanaf het moment van lidmaatschap van v.v. Reiger Boys 
tot maximaal einde van het contributiejaar. 

4.7 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

4.8 Afmelding dient te geschieden vóór 15 juni bij de ledenadministratie. De speler is zelf 
verantwoordelijk voor de afmelding, niet de leider of trainer. Indien de afmelding niet voor deze 
datum is doorgegeven, dan is men ook voor het komende verenigingsjaar/seizoen de bedragen 
conform punt 7.2  verschuldigd. 

4.9 Indien omstandigheden van een lid daartoe aanleiding geven kan het bestuur in afwijking van punt 
4.8 een nader te bepalen (lager) bedrag in rekening brengen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reigerboys.nl/aanmelden-voor/lid-veld
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5 Lidmaatschap 

5.1 Elk verenigingsjaar worden in de ALV de contributiebedragen vastgesteld. Voor iedere 
lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag zoals bedoelt in punt 6 van dit reglement 
worden vastgesteld. 

5.2 Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse 
Voetbal Bond (KNVB), welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid. 

5.3 Leden die op grond van punt 9 [achterstand van betalingen] van dit reglement te laat zijn met het 
betalen van de verschuldigde contributie kunnen geen aanspraak maken op de faciliteiten die aan 
het lidmaatschap verbonden zijn. 

5.4 Leden dienen adreswijzingen, e-mailadreswijzigingen en mobiele telefoonnummers per omgaande 
aan de ledenadministratie door te geven, zodat de vereniging de nodige communicatie kunnen 
verzorgen. Hiervoor kan het volgende formulier op de website worden gebruikt 
https://www.reigerboys.nl/aanmelden-voor/doorgeven-contactgegevens Eventuele kosten die door 
v.v. Reiger Boys moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen kunnen op het 
desbetreffende lid worden verhaald. 

5.5 Indien het lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk voor 15 juni opzegt, wordt het lidmaatschap 
stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar en is steeds de gehele contributietermijn verschuldigd 
voor het opvolgende verenigingsjaar. 

5.6 Het lidmaatschap eindigt:   

a. door het overlijden van het lid; 
b. door tijdige opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens het bestuur conform artikel 10 lid 2 van de statuten; 
d. door royement, als bedoeld in art. 6 lid 4 van de statuten. 

Bij ontbinding van het lidmaatschap worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap 
verschuldigde bedragen opeisbaar.  

 
 
 
 

https://www.reigerboys.nl/aanmelden-voor/doorgeven-contactgegevens
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6  Lidmaatschapscategorie indeling  

 
Elk lid speelt in een bepaalde categorie. De leeftijd op 1 januari van het jaar waarin het 
verenigingsjaar start is bepalend voor de categorie waarin het lid speelt. Het totale contributiebedrag 
is per categorie verschillend. Deze categorieën zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse 
Voetbal Bond (KNVB). 

 
Het komt voor dat een jeugdlid in een andere categorie speelt dan dat zijn / haar leeftijd aangeeft. 
De contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd en staat dus los van het feit of een lid in een 
andere categorie speelt. 

 
Categorie 

Leeftijd per 1 januari 
Mini pupillen / Onder 7 
Pupillen / Onder 8 en 9 
Pupillen / Onder 10 en 11 
Pupillen / Onder 12 en 13 
Junioren/ Onder 14 en 15 
Junioren / Onder 16 en 17 
Junioren / Onder 18 en 19 
Senioren 19 jaar en ouder 

 
In oktober 2018 is door het bestuur besloten dat indien er binnen de teams niet direct plek is ook de 
mogelijk is om een jeugd trainingslidmaatschap aan te bieden met dien verstanden, dat: 

• het een tussentijdse/tijdelijke oplossing is met uitzicht op een team; 

• de organisatie vooraf wel op orde is m.a.w. de trainer van het team waarmee wekelijks 
getraind wordt is geïnformeerd en de ouders stemmen hiermee in; 

• er betaling tegenover staat zoals opgenomen op de website; 

• wanneer voor 1 januari van het betreffende verenigingsjaar de speler in het team kan mee 
voetballen de volledige contributie verschuldigd is en na 1 januari de helft van de contributie 
plus vrijwilligersbijdrage (en optioneel selectiebijdrage) plus vaste kosten (afdracht KNVB en 
kledingfonds) onder verrekening van het reeds in rekening gebrachte bedrag.  

. 
Overige lidmaatschappen zijn: 

• Donateur 

• Heren/dames selectie trainingslid 

• Jeugd trainingslid 
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7  Contributie 

7.1 Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage welke een lid of een begunstiger conform 
de statuten van v.v. Reiger Boys moet betalen. Jaarlijks zal de door het bestuur voorgestelde 
contributie voor het daaropvolgend verenigingsjaar door de ALV worden bekrachtigd. 

7.2 Contributiefactuur 

De contributiefactuur wordt digitaal verstuurd. Als de e-mailgegevens van het lid niet juist zijn 
doorgegeven aan de ledenadministratie zal een schriftelijke factuur per post verstuurd worden. 
 
De contributiefactuur bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Contributie afhankelijk van categorie (zie punt 6); 

• Kledingbijdrage (zie punt 11); 

• Vrijwilligersbijdrage (zie punt 8); 

• Selectie bijdrage (optioneel, zie ook paragraaf 7.9). 
 

De contributiefactuur dient in zijn geheel tijdig te worden betaald om te voorkomen dat een 
speelblokkade volgt cq overdracht naar incasso. 

 

7.3 Wijze van betaling 

De contributie dient te worden betaald door middel van een bankoverboeking binnen de gestelde 
betalingstermijn vermeld op de factuur. 

7.4 Indien de persoonlijke omstandigheden van een lid daartoe aanleiding geven kan het bestuur 
afwijken van het door de ALV vastgestelde contributiebedrag. 

7.5 Voor diegene die gedurende het verenigingsjaar lid worden geldt dat zij de volledige contributie 
zijn verschuldigd, indien zij lid worden vóór 1 januari van dat verenigingsjaar. Worden zij lid na 1 
januari van het verenigingsjaar dan zijn zij verschuldigd de helft van de contributie plus 
vrijwilligersbijdrage (en optioneel selectiebijdrage) plus vaste kosten (afdracht KNVB en kledingfonds) 
onder verrekening van het reeds in rekening gebrachte bedrag. 

Dit geldt voor veldvoetbal én zaalvoetbal. Uitzonderingen hierop vormen echter voor het veld 
heren/dames selectie trainingslid en jeugd trainingslid (zie punt 6). 

7.6 Restitutie van contributie is niet mogelijk tenzij het bestuur hiervoor toestemming verleend in het 
geval er sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen, zie ook punt 10 
Hardheidsclausule. 

7.7 V.V. Reiger Boys hanteert geen kortingen.  

7.8 Voor de geldende contributiebedragen voor veld- en zaalvoetbal verwijzen wij u naar: 
https://www.reigerboys.nl/club-info/ledenadministratie/contributie  

 

 

https://www.reigerboys.nl/club-info/ledenadministratie/contributie
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7.9 Selectie bijdrage 

Tijdens de extra ALV d.d. 31 mei 2018 is besloten een selectietoeslag in te voeren voor leden van een 
selectie team met een betaalde trainer ter dekking van de gemaakte kosten. 
 

7.10 Boetes KNVB 

Boetes gedurende het lidmaatschap opgelegd door de KNVB in verband met overtredingen worden 
aan de leden volledig doorbelast. Met andere woorden deze worden niet door de vereniging 
vergoed. 
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8 Vrijwilligersbijdrage 

 
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van v.v. Reiger Boys van 18 november 2008 is het besluit 
genomen om een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor alle ingeschreven veld spelende leden. Deze 
bijdrage is een verplichting en geen vrijwillige bijdrage. Als de vrijwilligersbijdrage niet op tijd betaald 
wordt volgt een speelblokkade. In het seizoen 2017/2018 is gebleken dat het huidige 
vrijwilligersprotocol op een aantal punten dient te worden herzien/geactualiseerd deze zijn ter 
besluitvorming tijdens de extra ALV, gehouden op 31 mei 2018, voorgelegd ter besluitvorming en 
akkoord bevonden.  
 
Tijdens de extra ALV gehouden op 31 mei 2018 is verder besloten, dat verrekening van de 
vrijwilligersbijdrage over het seizoen 2018/2019 plaatsvindt door storting op de clubcard van de 
vrijwilliger in seizoen 2019/2020. Tijdens de extra ALV gehouden op 27 mei 2019 is echter besloten 
om dit besluit terug te draaien. Dit betekent dat het bedrag verrekend wordt met de factuur van het 
volgende seizoen dan wel direct op de rekening worden gestort. 
 
Het vrijwilligersprotocol is terug te vinden op de website www.reigerboys.nl.  

http://www.reigerboys.nl/
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9 Achterstand van betalingen 

 

9.1 Betalingstermijnen 

De contributiefacturen worden begin juli van het verenigingsjaar naar de leden verzonden. De 
volgende betalingstermijnen worden hierbij afgesproken: 

• Factuurdatum contributie : begin juli (betaaltermijn 60 dagen) 

• 1e aanmaning   : begin september  (betaaltermijn 30 dagen) 

• nakomingsbrief   : begin oktober (betaaltermijn 14 dagen) 

• Overdracht naar incasso : 1 november 
 
Indien de contributie op 1 september niet is voldaan volgt er een 1e herinnering. In deze herinnering 
staat dat wanneer de contributie voor 1 oktober nog niet betaald is (dan wel geen regeling is 
getroffen met de Contributie administrateur) er een nakomingsbrief volgt. In deze nakomingsbrief 
wordt  aangemaand tot betaling van de verschuldigde bedragen binnen een termijn van vijftien 
dagen nadat de brief is bezorgd. In de nakomingsbrief wordt het lid gewezen op de gevolgen van niet 
betalen. Met name wordt het lid gewezen op het verschuldigd worden van buitengerechtelijke 
kosten en de hoogte van deze kosten, indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. 

 
Indien uiterlijk voor 1 november de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan volgt een speelblokkade 
en zal overdracht naar incasso plaatsvinden. 
 

9.2 Betalingsregeling: 

Het overeenkomen van een betalingsregeling is uitsluitend mogelijk voor 1 november in 
overeenstemming met de Contributieadministrateur (per mail).  
 

9.3 Overdracht naar incasso: 

Betaling van de contributiefactuur dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden uiterlijk 
voor 1 oktober van het desbetreffende verenigingsjaar. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde 
termijn is het lid van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente 
per maand vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.  

 
Buitengerechtelijke incassokosten worden het lid in rekening gebracht volgens “het Besluit 
Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.  
 
De berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is als volgt:  

o Minimumtarief € 40,00  
o 15% over eerste € 2.500,00  
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9.4 Actie bij overdracht naar incasso: 

Indien een vordering overgedragen is naar een incassobureau is het deelnemen aan activiteiten bij 
v.v. Reiger Boys niet meer toegestaan. Hieronder wordt verstaan het niet meer mogen deelnemen 
aan trainingen/wedstrijden o.i.d.  
Na betaling van alle openstaande bedragen (incl. alle bijkomende kosten) is het weer toegestaan deel 
te nemen aan de activiteiten. 
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10 Hardheidsclausule 

10.1 Bij opzegging gedurende het verenigingsjaar blijft de volledige contributie verplichting bestaan 
tenzij er sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen, waarbij te denken aan een 
ernstige en langdurige blessure, zwangerschap of verblijf in het buitenland. Dit dient gemeld te 
worden aan de contributieadministratie binnen één maand na het ontstaan van de één van deze 
redenen. In geval van langdurige blessure / zwangerschap dient een doktersverklaring getoond te 
worden. 

10.2 De vereniging zal geen restitutie van contributie verlenen gedurende het verenigingsjaar. In de 
onder punt 10.1 genoemde bijzondere gevallen of zwaarwegende redenen zal de teveel betaalde 
contributie worden doorgeschoven naar het volgende verenigingsjaar. Indien het lid om deze reden 
gedwongen zal moeten stoppen, dan wordt de teveel betaalde contributie terugbetaald.  

 
Of er sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen staat geheel ter beoordeling aan 
het bestuur. 
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11 Kledingfonds 

 

11.1 Inleiding 

Op de algemene ledenvergadering van 31 januari 2013 is het besluit genomen ingaande het seizoen 
2014/2015 een kledingfonds in te voeren, waaraan door alle ingeschreven spelende veld- en 
zaalleden moet worden deelgenomen. 
  

11.2 Reden van dit besluit 

 De vereniging stelt zich ten doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue. De 
verstrekte kleding blijft eigendom van de vereniging en wordt in bruikleen verstrekt aan het team en 
de spelers/speelsters. 
 

11.3 Bijdrage 

De eigen bijdrage voor het kledingfonds is initieel vastgesteld voor alle spelende veld- en zaalleden. 
De bijdrage kan worden aangepast op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering. 
Tijdens de ALV gehouden op 28 december 2017 is besloten dat ook de minipupillen een 
kledingbijdrage verschuldigd zijn met ingang van seizoen 2018/2019.  
  

11.4 Kledingreglement 

Alle gebruikers van de beschikbaar gestelde kleding moeten akkoord gaan met de  bepalingen, die 
zijn opgenomen in het kledingfondsreglement. Voor het reglement verwijzen wij u naar 
www.reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
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12 Reglementswijziging 

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de ALV met een gewone 
meerderheid van stemmen. 

 


