Reglement contributie en boetes
Artikel 1 - aanmelden lidmaatschap
1. Het aanmeldformulier van C.V.V. de Jodan Boys is te downloaden vanaf de website en te
verkrijgen in de commissiekamer aan de Sportlaan 8.
2. Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in te
leveren bij de commissiekamer of per post te retourneren aan de ledenadministratie: p/a
Crabethstraat 75, 2801 AM Gouda. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de speler (m/v) in
een team is geplaatst en start met spelen of deelneemt aan een trainingsgroep, tenzij het nieuwe
lid met de ledenadministratie een nadere ingangsdatum is overeengekomen.
3. Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB is het lid contributie verschuldigd. Voor
diegenen die gedurende het voetbalseizoen lid worden, geldt een reductieregeling. Deze wordt
jaarlijks vastgesteld door het verenigingsbestuur.
4. Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij
akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat op de website staat.
5. Binnen vier weken na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt de aanvrager van of namens
het verenigingsbestuur een ontvangstbevestiging per e-mail en informatie over het plaatsen op
een wachtlijst of in een team/trainingsgroep. De aanmelding is pas officieel na deze
ontvangstbevestiging.
6. Per aanmelding wordt inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit is hetzelfde bedrag dat door de KNVB
aan C.V.V. de Jodan Boys wordt doorberekend.

Artikel 2 - wijzigen gegevens lid
1. Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adres-, email- en telefoongegevens én
wijzigingen in (bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie. Eventuele kosten die
door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op
het betreffende lid worden verhaald.

Artikel 3 - contributie
Onder contributie wordt verstaan:
a) de jaarlijkse bijdrage, te voldoen in vier termijnen via handmatige betaling of in vier termijnen via
automatische incasso. Afhankelijk van het moment van inschrijven zal de contributie van leden die
tijdens het seizoen lid worden in één of meerdere termijnen worden geïncasseerd;
b) de vrijwilligersbijdrage, zoals opgenomen in het “Vrijwilligersbeleid C.V.V. de Jodan Boys”.

Artikel 4 - wijze van betaling
1. Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend
contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 te incasseren door middel van automatische incasso.
Zonder volledig ingevulde ondertekende machtiging is inschrijven als lid niet mogelijk.
2. De contributie bij automatische incasso wordt aan het begin van het kwartaal afgeschreven. Leden
die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dienen zorg te dragen voor
voldoende saldo op de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden
afgeschreven.
3. Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert op de rekening van
het lid dat een machtiging heeft afgegeven, zal de vereniging een brief/contributienota verhoogd
met € 5,00 boete verzenden, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar
contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de
verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

Reglement contributie en boetes Pagina 1 versie 3.0

4. Leden die hun contributie handmatig betalen, dienen hun contributie 30 dagen na factuurdatum te
hebben voldaan.
5. Leden die niet voldaan hebben aan het gestelde in artikel 4.4. krijgen een brief/contributienota
verhoogd met € 5,00 administratiekosten. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de
verzenddatum.

Artikel 5- opzegging lidmaatschap
1. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 31 mei van het lopende
voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het
lidmaatschap automatisch door tot het einde van het daarop volgende seizoen/verenigingsjaar.
2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per email bij de ledenadministratie van de vereniging.
Uiterlijk op 30 juni verzendt de ledenadministratie schriftelijk of per email een bevestiging van de
opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de, door de
ledenadministratie verzonden, bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijk opzegging dienen.
3. Er vindt geen restitutie van contributie plaats indien tijdens het seizoen/verenigingsjaar het
lidmaatschap wordt opgezegd.
4. Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd, terwijl er nog een contributieachterstand bestaat,
dient het lid deze verschuldigde contributie volledig te voldoen.

Artikel 6 - te late betaling
1. In het geval dat de verschuldigde contributie niet aan het einde van het kwartaal is voldaan zal de
betreffende speler worden geschorst en derhalve niet meer aan trainingen en wedstrijden mogen
deelnemen totdat de verschuldigde bedragen zijn voldaan. Hetzelfde geldt indien spelers
herhaaldelijk in gebreke blijven om de verschuldigde contributies tijdig te voldoen. In het uiterste
geval zal het bestuur beslissen de betreffende speler als lid te schorsen.
2. Mocht het onder bepaalde omstandigheden onmogelijk c.q. moeilijk zijn om tijdig de contributie te
kunnen voldoen dient contact te worden opgenomen met de penningmeester om eventueel een
regeling te treffen. Dit is alleen mogelijk in bijzondere gevallen. Indien een regeling wordt getroffen
dient deze ook strikt te worden nageleefd. In het geval dat dit niet gebeurt, zal het bestuur alsnog
kunnen beslissen tot schorsing over te gaan.
3. Het bestuur kan de contributievordering uit handen geven. In dat geval komen alle hieruit
voortvloeiende kosten volledig voor rekening van het lid.

Artikel 7 - boetes
1. Boetes welke aan een lid persoonlijk door de KNVB zijn opgelegd, worden aan het betreffende lid
doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van een schriftelijk verzoek/factuur. De
boete wordt verhoogd met administratiekosten. De vervaldatum wordt gesteld op dertig dagen na
factuurdatum.
2. Boetes welke door de KNVB aan een team zijn opgelegd, worden voorgelegd aan het
verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur kan besluiten of en in welke mate de boete verhaald
wordt op één of meerdere leden van het betreffende team. Inning van de boete gebeurt door
middel van een schriftelijk verzoek/factuur. De boete wordt verhoogd met administratiekosten. De
vervaldatum wordt gesteld op dertig dagen na factuurdatum.
3. Na dertig dagen wordt een herinnering verstuurd. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na
de verzenddatum.
4. Indien op de in 7.3 genoemde vervaldatum nog geen betaling heeft plaats gevonden, wordt de
boete verhoogd met € 5,00.
5. Indien de boete, incl. verhoging met € 5,00, niet binnen drie weken na na het sturen van de in 7.3
vermelde vervaldatum nog niet voldaan is, kan het verenigingsbestuur het betreffende lid een
train- en/of speelverbod opleggen. Dit train- en of speelverbod wordt direct opgeheven wanneer
alsnog betaling ontvangen is.
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Artikel 8 - hardheidsclausule
1. Indien een lid door een (langdurige) blessure, ziekte of ongeval met een lange revalidatieperiode
van ten minste 6 maanden niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de
contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffende lid schriftelijk een verzoek met
motivatie en bewijslast in bij het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur neemt hier een besluit
in; dit besluit is onbetwistbaar.
2. Zwangerschap van vrouwelijke leden is een reden tot gedeeltelijke restitutie van contributie.
3. Gedeeltelijke restitutie van contributie betekent dat de verschuldigde contributie na een periode
van 6 maanden wordt aangepast naar die van een niet-spelend lid.

Artikel 9 - ingangsdatum en reglementswijziging
1. Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 februari 2013 en is vanaf die datum
geldig.
2. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door het bestuur van C.V.V. de Jodan Boys.
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