Contributiereglement Festilent
Lidmaatschap van R.K.S.V. Festilent kost contributie. De verschuldigde contributie, wordt middels
een automatische incasso twee keer per jaar geïnd. Tijdens de algemene ledenvergadering van
R.K.S.V. Festilent op 19 oktober 2015 heeft een meerderheid van de aanwezige leden, ingestemd met
het voorstel van het bestuur om een vrijwilligersbijdrage van € 50,- in te stellen per actief spelend lid,
het tweede, derde en vierde kind in een gezin zijn vrijgesteld van deze vrijwilligersbijdrage.
Contributie + vrijwilligersbijdrage R.K.S.V. Festilent
Per kalenderjaar

Incl.
Per
vrijwilligersbijdrage seizoenshelft

Actieve leden van 18 jaar en ouder
(wedstrijden en trainingen)

€ 172,25

€ 222,25

€ 111,12

Actieve leden van 13 jaar t/m 17 jaar
(wedstrijden en trainingen)

€ 130,25

€ 180,25

€ 90,12

Actieve leden van 5 jaar t/m 12 jaar
(wedstrijden en trainingen)

€ 119,75

€ 169,75

€ 84,87

Actieve seniorenleden (alleen
trainingen)

€ 83,00

€ 133,00

€ 66,50

Actieve juniorleden (alleen
trainingen)

€ 62,00

€ 112,00

€ 56,00

Leden jonger dan 5 jaar

€ 10,00

€ 10,00

€ 5,00

Niet actieve leden

-

-

-

Ereleden

-

-

-

Leden van verdienste

-

-

-

Ondersteunende leden

€ 30,00

€ 30,00

€ 15,00

Dames 30+

€ 75,00

€ 75,00

€ 37,50

Inschrijfgeld

€ 15,00 (eenmalig)

Spelregels:
• Lidmaatschap van R.K.S.V. Festilent betekent dat men contributie plichtig is.
• De contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
• Bij aanvang van het lidmaatschap is ieder lid, € 15,- inschrijfgeld schuldig.
• Het inschrijfgeld wordt eenmalig automatisch geïncasseerd.
• Een lid is pas speelgerechtigd na betaling van het inschrijfgeld.
• Betaling van de contributie is enkel via automatische incasso mogelijk.
• De contributie wordt twee keer per jaar geïnd.
• In geval van storneringen of te late opzegging blijft de betalingsverplichting.
• Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de
ledenadministratie, uiterlijk 4 weken voor het einde van het boekjaar.
• Na schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap is men contributie plichtig tot het einde van
het boekjaar.

(Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar met
inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken)
30 juni is het einde van het
boekjaar.
• Bijzondere regelingen zijn alleen mogelijk na overleg met en na bestuurlijk besluit.
Een
lid is ten alle tijden contributie plichtig ook in geval van een blessure.
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Tijdelijke of bijzondere betalingsregelingen zijn alleen mogelijk na overleg met en na
bestuurlijk besluit.
Lidmaatschap R.K.S.V. Festilent betekent dat een lid, per voetbalseizoen, een jaarlijkse
vrijwilligersbijdrage van € 50,- schuldig is (met ingang van 1 januari 2016).
Deze vrijwilligersbijdrage is tijdens de algemene ledenvergadering op 19 oktober 2016,
formeel vastgesteld en is verplicht en geldt voor alle spelende leden.
Ieder spelend lid is de vrijwilligersbijdrage schuldig indien men geen of minder dan 30 uur
vrijwilligerswerk voor de vereniging in het voetbalseizoen heeft verricht. (rijden/rijouder is
hiervan uitgesloten)
Heeft een lid in het voetbalseizoen, meer dan 30 uur vrijwilligerswerk voor de vereniging
verricht, dan is men geen vrijwilligersbijdrage plichtig.
Ouders van jeugdleden (t/m de 2dejaars A), kunnen d.m.v. minimaal 30 uur vrijwilligerswerk,
de vrijwilligersbijdrage ‘terugverdienen’.
Per gezin voor jeugdleden betaald men voor het 1e kind vrijwilligersbijdrage, verrekend in de
contributie.
Het 2e, 3de en 4de kind (t/m de 2dejaars A) jaar zijn vrijgesteld van de vrijwilligersbijdrage.
Leden vanaf de A zijn zelf verantwoordelijk voor het verrichten van het vrijwilligerswerk en
‘terugverdienen’ van de vrijwilligersbijdrage.
Indien ouders van leden vanaf de A, de vrijwilligersbijdrage voor hun zoon/dochter ‘terug
willen verdienen’, kunnen zij dit kenbaar maken bij de penningmeester.
Deze vrijwilligersbijdrage is gebaseerd op het vrijwilligerswerk voor de vereniging over het
voorgaande seizoen en dus niet het huidige seizoen.
Jaarlijks op peildatum 1 juli, zal ‘terug gekeken’ worden of een lid wel of geen vrijwilliger voor
de vereniging is geweest en voldaan heeft aan de criteria.
Zo niet dan betaald een lid vanaf augustus voor het gehele seizoen tot de nieuwe peildatum
1 juli, de vrijwilligersbijdrage. Dit proces zal jaarlijks herhaald worden.
Zo wel, dan betaald een lid vanaf augustus voor het gehele seizoen tot de nieuwe peildatum
1 juli, geen vrijwilligersbijdrage, wel zijn/haar reguliere contributie.
Dit proces zal jaarlijks herhaald worden.
Vanaf januari 2016, wordt de vrijwilligersbijdrage geïnd bovenop de reguliere contributie.
De contributiebedragen zullen geïncasseerd worden rond de laatste week van
september/eerste week van oktober en begin februari.
Leden die zich uitschrijven, de vrijwilligersbijdrage betaald hebben maar meer dan 30 uur
vrijwilligerswerk hebben verricht, ontvangen de betaalde vrijwilligersbijdrage over dat
seizoen, retour.
In geval van beëindiging van het lidmaatschap blijft men betalingsplichtig met betrekking tot
de vrijwilligersbijdrage in het voorgaande seizoen.
Vragen over de contributie kunt u richten aan de penningmeester
(jochemfleuren@hotmail.com)

