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Contributiebeleid RKVV Bergeijk 

Algemeen 

Eenieder die iets doet of gaat doen bij of voor onze verenging, wil graag onderdeel zijn van RKVV 
Bergeijk. De vereniging heeft veel te bieden, van trainen, voetballen en sociaal contact tot 
ontwikkelingsmogelijkheden op allerlei gebieden. Daartoe beheert en verzorgt de verenging een 
mooi sportpark, goede velden, nette kleedlokalen, een gezellige kantine en stelt ze de leden in staat 
op georganiseerde wijze (KNVB) wedstrijden te spelen. 
 
Om dat te kunnen realiseren, levert iedereen die bij onze vereniging wil horen, hieraan een financiële 
bijdrage in de vorm van contributie. 
 
Contributievaststelling – en hoogte 
De contributie wordt voorafgaand aan elk seizoen gepubliceerd op de website. Het Algemeen 
Bestuur is bevoegd om de contributie jaarlijks te verhogen met het CBS-cijfer voor de 
consumentenprijsindex. Het bestuur kan hiervan afwijken. In dat geval dient de aanpassing van de 
contributie formeel en met motivering van de afwijking, te worden voorgelegd aan de algemene 
ledenvergadering (ALV). 
 
Af- en aanmelden als lid van de vereniging 

- Aanmelden als lid van de vereniging gaat via de website; 
- Bij aanmelding is het nieuwe lid in principe contributie verschuldigd voor een geheel seizoen 

(het seizoen loopt van 1/7 tot en met 30/6); 
- Nieuwe leden die zich aanmelden na 01-12 worden lid tegen 50% van de contributie, 

uiteraard alleen het eerste jaar van hun lidmaatschap; 
- Afmelden als lid gaat UITSLUITEND via een directe e-mail naar 

Ledenadministratie@rkvvbergeijk.nl  met vermelding van naam en geboortedatum; 
- Afmeldingen voor het nieuwe seizoen: in geval van afmelding vóór 01-07, is door het 

stoppende lid geen contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen; 
- Afmeldingen na 01-07 maar voor 31-12, betalen 50% van de verschuldigde contributie. 
- Afmeldingen na 31-12 betalen 100%; 
- Terugbetaling van contributie: dat kan in geval van langdurige en zware blessures tijdens het 

seizoen of andere bijzondere omstandigheden (bv verhuizing). In overleg en afstemming met 
de penningmeester, kan door de penningmeester namens het bestuur besloten worden een 
deel van de contributie terug te betalen aan het betreffende lid. 

 

Soorten lidmaatschap 

- Spelend lid: de hoogte van de contributie is per leeftijdscategorie verschillend. Voor hoogte 
contributie en de verschillende categorieën: zie https://www.rkvvbergeijk.nl/clubbestuur-
commissies/lidmaatschap/  

- Kaderleden: dit betreft ondersteunende functies, o.a. leiders, coaches, begeleiders van 
teams, verenigingsscheidsrechters, verzorgers en bestuursleden. Deze rollen kunnen alleen 
vervuld worden, indien je bent aangemeld bij de KNVB en de verenging dient een financiële 
afdracht te doen aan de KNVB. Daarom moeten kaderleden lid zijn van de vereniging en 
wordt contributie in rekening gebracht. De verenging kent specifieke rollen/functies van 
kaderleden waartegenover een vergoeding of compensatie staat voor het betreffende 
kaderlid. Deze vergoeding/compensatie staat los van de contributie. 
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- Rustend lid: een rustend lid is een niet-spelend lid van de vereniging en heeft ook geen 
kaderfunctie. Zij betalen jaarlijks een bepaald bedrag aan contributie. Voor rustende leden 
doet de vereniging afdracht aan de KNVB. Daardoor hebben rustende leden WEL stemrecht 
op de Algemene Ledenvergaderingen (ALV). 

- NIEUW: Donateur: een donateur is een niet-spelende betrokkene van de vereniging en heeft 
ook geen kaderfunctie. Zij betalen jaarlijks een bepaald bedrag aan contributie, ter 
ondersteuning van de club. Voor donateurs doet de vereniging geen afdracht aan de KNVB. 
Daardoor hebben donateurs geen stemrecht op de Algemene Ledenvergaderingen (ALV). Ze 
zijn wel welkom op de ALV en mogen meepraten/discussiëren. 

- Erelid: Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens 
bijzondere verdiensten voor onze vereniging het predicaat "erelid" verlenen. Ereleden zijn 
vrijgesteld van het betalen van contributie. 

 

Inning contributie 

Contributie wordt per 01-07 gefactureerd, aan het begin van het nieuwe seizoen. Voor de inning van 

de contributie maakt de vereniging  gebruik van ClubCollect. ClubCollect zal namens de vereniging 

naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze 

berichten is een link opgenomen.  Via deze link kan de betaling per automatische incasso of via iDEAL 

worden voldaan.  

 

Hierbij kan elk lid aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in maximaal 3 termijnen. Voor 

gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische 

incasso. Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft 

gekozen voor betaling in bijvoorbeeld 3 termijnen dan krijgt het betreffende lid voor elke 

vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.   

 

De contributie dient te worden betaald (uiterlijk) 60 dagen na toezending van de link door 

ClubCollect. Bij betaling in termijnen dan worden vervolgtermijnen automatisch verlengd met 60 

dagen. 

 

Invorderingsmaatregelen 

Indien een lid niet tijdig of niet volledig zijn of haar contributie betaalt, ontvangt het betreffende lid 

twee weken na de vervaldatum, een eerste herinnering via de mail om alsnog en binnen twee weken 

te betalen. Indien dat niet leidt tot betaling, ontvangt het lid een tweede herinnering, wederom om 

alsnog en binnen twee weken te betalen. 

Indien ook na de tweede herinnering, de contributie niet wordt voldaan, wordt het betreffende lid 

schriftelijk aangemaand om alsnog binnen twee weken de contributie te betalen.  

Zolang de contributie niet voldaan is, kan het betreffende lid worden uitgesloten van het spelen van 

wedstrijden. 

In bepaalde gevallen kan een betalingsregeling worden afgesproken met de penningmeester.  

Indien de herinneringen en de aanmaning niet leiden tot betaling, kan de penningmeester overgaan 

tot invordering via een deurwaarder.  


