Contributie en boetes Reglement S.V. Ommoord
1 .Vaststelling contributie
1.1 De hoogte van de contributie wordt door het bestuur vastgesteld, mits deze het CBS Consumenten prijsindexcijfer
niet overstijgt. Hierbij wordt het prijsindexcijfer gehanteerd dat van toepassing is van het komende kalenderjaar. Na
toepassing van het prijsindexcijfer mogen bedragen naar boven afgerond worden op hele Euro’s. In alle andere
gevallen wordt de hoogte van de contributie jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
1.2 Voor jeugdspelers geldt dat het geboortejaar bepalend is voor hoogte van de contributie, ongeacht het team
waarin wordt gespeeld.
2. Aanmelden lidmaatschap en inschrijfgeld
2.1 Bij aanvang van het lidmaatschap is ieder lid € 15,00 inschrijfgeld schuldig.
2.2 Het inschrijfgeld moet tegelijk met de betaling van de eerste contributie (per factuur) worden voldaan.
2.3 Een lid is pas speelgerechtigd na betaling van het inschrijfgeld en de verschuldigde contributie.
2.4 Bij een aanmelding vóór de winterstop van het lopende seizoen is men altijd de volledige contributie
verschuldigd.
2.5 Bij een aanmelding na de winterstop van het lopende seizoen zal de helft van de contributie in rekening worden
gebracht.
3. Contributie
3.1 Als niet voor 15 juni van het lopende voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni )schriftelijk is opgezegd geldt het
lidmaatschap als verlengd voor het gehele volgende speelseizoen en geldt ook een betalingsverplichting voor de
contributie van het hele speelseizoen.
3.2 Lidmaatschap van S.V. Ommoord betekent dat men contributie verschuldigd is.
3.3 Betaling van de contributie per automatische incasso heeft de voorkeur.
3.4 De contributie wordt jaarlijks in de maand augustus gefactureerd. De contributie dient binnen 30 dagen na
verzending van de factuur volledig te zijn voldaan.
3.5 In geval van storneringen blijft de betalingsverplichting gelden.
3.6 Bijzondere regelingen zijn alleen mogelijk met goedkeuring van het bestuur en zijn alleen geldig als deze
schriftelijk zijn vastgelegd. (zie voor verdere informatie artikel 5)
3.7 Een lid is te allen tijde contributie plichtig, ook i.g.v. een blessure, zwangerschap, langdurig verblijf in het
buitenland etc.
3.8 S.V. Ommoord heeft de inning van contributiegelden uitbesteed aan ClubCollect. Bij deze organisatie kunt u uw
verschuldigde contributie voldoen via IDEAL of via een automatische incasso.
3.9 ClubCollect biedt de mogelijkheid om gespreid te betalen. (maximaal 4 termijnen met een interval van 30 dagen).
Hierbij is geen toestemming van S.V. Ommoord nodig. ClubCollect zal hiervoor een kleine vergoeding per termijn in
rekening brengen. Het maximale aantal termijnen is afhankelijk van de factuurdatum. De termijnen zijn als volgt:
Factuurdatum

Aantal

Augustus

4

September

4

Oktober

4

November

3

December

2

vanaf januari

1

3.10 Bij een tweede opvolgende stornering van een termijn, vervalt de mogelijkheid om in termijnen te betalen en
dient in een keer het volledige bedrag (inclusief eventuele administratie-, termijn- en storneringskosten) betaald te
worden.

4. Niet nakoming contributieverplichting
4.1 Als de contributieverplichting niet op tijd wordt nagekomen wordt het te betalen bedrag bij elke aanmaning die
wordt verzonden verhoogd met een bedrag van € 15,00.
4.2 Is de contributie ook na verloop van de betalingstermijn in de tweede aanmaning niet voldaan, dan kan het
bestuur het betreffende lid een training en/of speelverbod opleggen. Dit training- en of speelverbod wordt direct
opgeheven als alsnog betaling ontvangen is.
4.3 Leden die 1 maand na de eerste incasso/factuurdatum niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan en
evenmin een betalingsregeling zijn aangegaan, kunnen door het verenigingsbestuur worden geschorst of uit hun
lidmaatschap worden ontzet. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen. Derhalve blijft de
contributie, inclusief eventuele verhoging door administratiekosten, boete, rente- en incassokosten, verschuldigd.
4.4 Vanaf het moment van schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap kunnen en mogen leden niet meer deelnemen
aan wedstrijden en trainingen zolang de schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap duurt.
5. Bijzondere betalingsregelingen
5.1 Bijzondere betalingsregelingen zijn alleen mogelijk, in uitzonderlijke gevallen, met goedkeuring van de
penningmeester of lid van team algemeen (i.s.m. ledenadministratie.)
Hieronder vallen niet de gespreide betalingen, die worden aangeboden door ClubCollect.
5.2 Betalingsregelingen worden schriftelijk (per email) bevestigd.
5.3 Als een termijn van de betalingsregeling niet wordt nagekomen wordt het totaal te betalen bedrag verhoogd met
€ 15,00. Als een tweede termijn niet wordt nagekomen vervalt de betalingsregeling. Dit wordt schriftelijk (per email)
bevestigd, waarna binnen twee weken na de datum van verzending van deze email het gehele nog totale resterende
bedrag moet zijn voldaan.
5.4 Leden met een betalingsregeling die 1 maand na verloop van de laatste gemiste betalingstermijn hun
contributieverplichting nog niet hebben voldaan en ook geen nieuwe betalingsregeling zijn aangegaan, kunnen door
het verenigingsbestuur uit hun lidmaatschap worden ontzet. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het
voetbalseizoen. Derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door administratiekosten, boete, rente- en
incassokosten, verschuldigd.
6. Boetes
Wekelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht van individuele tuchtzaken en verenigingstuchtzaken. Op
het overzicht individuele tuchtzaken staat per lid de aard van de tuchtzaak, de hoogte van de boete en eventueel de
administratiekosten die daar aan zijn verbonden. Deze kosten (boete en administratiekosten) worden door de KNVB
direct in rekening gebracht aan de vereniging en de vereniging zal deze kosten in rekening brengen bij het betreffende
lid.
7. Royement en incasso
7.1 Royementen door de verenging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld.
7.2 Het verenigingsbestuur kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle hieruit voortvloeiende kosten
volledig voor rekening van het lid.
8. Vragen
8.1 Vragen over de contributie kunt u, via email, richten aan de ledenadministratie ( ladm@svommoord.nl )
9. ClubCollect
9.1 Informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com
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