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Contributiereglement RKSV Wittenhorst 
 
 

Artikel 1 

 

1. Ingevolge artikel 8, lid 1 van de Statuten van RKSV Wittenhorst dienen 

leden jaarlijks contributie te betalen die door de Algemene 

Ledenvergadering is vastgesteld. 

2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van de 

contributie. 

3. Het bestuur is bevoegd, in bijzondere gevallen, gehele of gedeeltelijke 

ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 

4. Het totaalbedrag aan contributie bestaat uit: 

a. Basis lidmaatschap. 

b. Speltoeslag. 

c. Het bedrag wordt vervolgens naar boven afgerond op hele euro’s.  

5. Voor de prestatieve teams van het betreffende verenigingsjaar geldt 

aanvullend op de contributie een selectiebijdrage. 

6. Het bestuur is gerechtigd om zonder goedkeuring van de ledenver-

gadering het contributiebedrag en de selectiebijdrage jaarlijks te indexeren 

(prijscompensatie) en vervolgens naar boven af te ronden op hele euro’s. 

7. Op het totale contributiebedrag exclusief selectiebijdrage wordt 

vervolgens de kortingsregeling, gebaseerd op de functie, toegepast. Na 

toepassing van de kortingsregeling, wordt het totaalbedrag altijd naar 

boven afgerond op hele euro’s. 

 

Artikel 2  

 

1. De betaling van de contributie en selectiebijdrage gebeurt door middel 

van automatische incasso. De datum van het incasso zal tijdig bekend 

worden gemaakt op de website van RKsv Wittenhorst en/of via een 

mailbericht. 

2. De leden die RKsv Wittenhorst géén machtiging tot automatische incasso 

hebben verleend wordt een toeslag op de contributie van € 10,00 

berekend. 

3. Indien de automatische incasso geweigerd wordt door toedoen van het 

betrokken lid zal een toeslag van € 10,00 aan administratiekosten 

berekend worden. 

4. Indien het lidmaatschap gedurende het jaar wordt beëindigd vindt geen 

restitutie plaats van contributie. 

 

Artikel 3 

 

1. Bij aanmelding als lid vóór 1 januari (tijdens het verenigingsjaar dat loopt 

van 1 juli tot en met 30 juni) is de volledige jaarlijkse contributie en 

selectiebijdrage verschuldigd. 
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2. Bij aanmelding als lid na 1 januari (tijdens het verenigingsjaar dat loopt van 

1 juli tot en met 30 juni)  is 50% van de contributie en selectiebijdrage 

verschuldigd. 

 

Artikel 4 

 

1. Contributie bij langdurige afwezigheid (met name door een blessure): 

a. Indien een lid langdurig afwezig is voor een periode die begint 

vanaf de start van het seizoen op 1 juli en naar verwachting duurt 

tot na 1 januari van het lopende seizoen, wordt 50% van de 

contributie exclusief selectiebijdrage terug betaald. 

b. Indien een lid langdurig afwezig is voor een periode die begint vóór 

1 januari van het lopende seizoen en naar verwachting duurt tot het 

einde van het seizoen, wordt 50% van de contributie exclusief 

selectiebijdrage terug betaald. 

c. Bij langdurige afwezigheid wordt per seizoen maximaal 50% van de 

contributie exclusief selectiebijdrage terugbetaald. 

2. Langdurige afwezigheid door blessure dient binnen één week na het 

voorval gemeld te worden bij de trainer/leider van het betreffende elftal én 

de coördinator van de afdeling. 

3. Bij langdurige afwezigheid voor periodes die vallen buiten artikel 4-1a en 

artikel 4-1b en wordt geen contributie voor het betreffende seizoen terug 

betaald.  

 

Artikel 5 

 

1. De contributie en selectiebijdrage dient uiterlijk twee maanden na de 

datum van de inning via automatische incasso te zijn voldaan. Indien er 

sprake is van een benodigde goedkeuring voor een verhoging van de 

contributie door de algemene ledenvergadering kan van deze datum 

worden afgeweken.  

2. Indien een lid (na herinnering) na twee maanden na de datum van inning 

nog niet aan de contributieverplichting heeft voldaan volgt per direct een 

verbod tot deelname aan alle activiteiten van RKsv Wittenhorst. 

3. Het verbod op deelname aan alle activiteiten van RKsv Wittenhorst wordt 

opgeheven zodra het betreffende lid aan alle contributieverplichtingen 

heeft voldaan. 

 

Artikel 6 

 

1. Indien een lid het niet eens is met de berekende contributie of 

selectiebijdrage kan hij/zij contact opnemen met de commissie 

vrijwilligersbeleid. Deze commissie beoordeelt vervolgens de situatie en  
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adviseert het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur neemt vervolgens een 

bindende beslissing die aan het betreffende lid wordt medegedeeld. 

 

Artikel 7 

 

1. Indien al drie gezinsleden contributie betalen (inclusief speltoeslag) dan 

betalen alle volgende jongere gezinsleden geen contributie. Als gezins-

leden gelden die personen die volgens het gemeentelijk bevolkingsregister 

zijn geregistreerd op hetzelfde adres. 

 

Artikel 8 

 

1. Afmelding als lid dient schriftelijk via de betrokken coördinator én de 

ledenadministratie (ledenadministratie@rksv-wittenhorst.nl) plaats te 

vinden. Indien men zich na 1 juli afmeldt als lid zal de jaarlijkse afdracht 

aan de KNVB voor het nieuwe seizoen in rekening worden gebracht tot 

men zich via de hierboven vermelde procedure afmeld als lid. 

 

Artikel 9 

 

1. Bij wijziging van het lidmaatschap (bijvoorbeeld als men stopt met actief 

voetballen) dient men dit vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar 

schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie 

(ledenadministratie@rksv-wittenhorst.nl). Indien men dit na 1 juli doet zal 

de speltoeslag voor het nieuwe seizoen in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 10 

 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van 

RKSV Wittenhorst. 

 

 

Dit contributiereglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 

26 september 2018 en aangevuld middels besluit inzake de selectiebijdrage 

tijdens de algemene ledenvergadering van 25 september 2020 en treedt per 

direct in werking. 

 
 

mailto:ledenadministratie@rksv-wittenhorst.nl
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Boetereglement 
 

 

Artikel 1 

 

1. Leden die aan RKsv Wittenhorst een machtiging voor het innen van de 

contributie hebben afgegeven, machtigen RKsv Wittenhorst tevens voor 

het innen van iedere boete die door de Nationale Sportbonden aan het lid 

is opgelegd en die door de betreffende Nationale Sportbond met de 

vereniging wordt verrekend. 

 

Artikel 2 

 

1. De boete wordt door middel van automatische incasso geïnd. 

2. Leden die aan RKsv Wittenhorst geen machtiging hebben afgegeven, 

betalen naast de opgelegde boete een toeslag van € 10,00. 

 

Artikel 3 

 

1. Indien boetes niet binnen 30 dagen zijn betaald wordt het betreffende lid 

uitgesloten van alle activiteiten van RKsv Wittenhorst. Deze uitsluiting 

wordt opgeheven zodra alle bedragen zijn voldaan. 

 

Artikel 4 

 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van 

RKsv Wittenhorst. 

 

 

 

Dit boetereglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van  

26 september 2018 en treedt per direct in werking. 
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Kortingsregeling RKsv Wittenhorst 
 

Samenstelling contributie: 

 

• De contributie bestaat uit een basisbedrag en een speltoeslag. De 

hoogte van de speltoeslag is afhankelijk van de leeftijdscategorie èn 

het type voetbal (veld- en/of zaalvoetbal). 

• Leden welke niet voetballen betalen alleen het basisbedrag. 

 

Kortingspercentages m.i.v. seizoen 2018-2019 

 

 25% 50% 100% 

Trainer en/of leider √   

Commissieleden √   

Commissiehoofden  √  

Coördinatoren  √  

Bestuur zaalvoetbal  √  

Leden langer dan 50 jaar lid  √  

Hoofdbestuur   √ 

Ereleden, leden van verdienste   √ 

Verplicht lidmaatschap vanwege functie   √ 

 

• Bij meerdere functies telt alleen het hoogste kortingspercentage. 

• De korting is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

• Bij een verplicht lidmaatschap t.b.v. functie geldt alleen het 

kortingspercentage als men lid moet worden (dit kan het geval zijn als 

door de KNVB een bondslidmaatschap is vereist voor uitoefening van 

de functie). In de praktijk betekent dit voor de vereniging per saldo dat 

we alleen de afdracht aan de KNVB verschuldigd zijn (momenteel rond 

de € 10,00 per seizoen). 

• De uitoefening van de functie in kwestie dient door het betreffende 

commissiehoofd bevestigd te worden. 

• De functie dient in Sportlink gekoppeld te zijn aan het betreffende lid. 

• Er dient een duidelijke taakomschrijving van de functie opgesteld te 

worden met hieraan gekoppeld de verwachte belasting in tijd in uren 

per week. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


