Contributiereglement FC Winterswijk
Inleiding
Leden zijn volgens de statuten en huishoudelijk reglement verplicht tot het betalen van
contributie.
Naast de leden kent de vereniging ook donateurs. Deze groep heeft zich verplicht volgens de
statuten en het huishoudelijk reglement tot het voldoen van een jaarlijkse bijdrage. Leden die de
contributie niet ( tijdig ) betalen, worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen
en andere verenigingsactiviteiten totdat het verschuldigde bedrag voldaan is.
Het incasseren van de contributie en jaarlijkse bijdrage(n), gebeurt door de ledenadministrateur
van de vereniging onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Hij rapporteert rechtstreeks aan
het bestuur van de vereniging.
De contributiebijdragen die in principe per kwartaal of jaarlijks worden geïnd worden ieder jaar
automatisch met een inflatiecorrectie aangepast. Noodzakelijke additionele verhogingen dienen
te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
Automatische incasso
Leden en donateurs geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van
alle verschuldigde bedragen (de contributie, het bedrag van de gemeentelijke heffing, de
bijdrage kledingfonds en de boete(s)) van het door het lid of donateur opgegeven
bankrekeningnummer. Tevens dient te worden aangegeven of men de contributie per kwartaal
of per jaar wenst te betalen. Geeft men hiervoor geen toestemming, dan ontvangt men ieder
kwartaal een nota die voor de vervaldatum moet worden betaald
Termijnbetaling
De verschuldigde bedragen, worden als volgt geïncasseerd:
• Betaling per kwartaal: vier termijnen juli, oktober, januari en april
• Betaling per jaar: juli
Nieuwe leden die zich aanmelden voor de vijftiende van de maand betalen contributie over de
gehele maand. Leden die zich aanmelden na de vijftiende van de maand betalen contributie
met ingang van de eerstvolgende maand.
Incassoprocedure
De contributie wordt naar evenredigheid vooraf automatisch geïncasseerd van het bij de
ledenadministratie opgegeven bankrekeningnummer. Bij een mislukte incasso wordt door de
ledenadministratie een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd met het verzoek het bedrag
van de incasso binnen twee weken over te maken op het bankrekeningnummer van FC
Winterswijk bij de Rabobank. De extra kosten, zijnde € 2,50 aan administratie -, bank - en
portokosten worden bij verwijtbaarheid van het lid in rekening gebracht.
Wanbetaling
Indien twee weken na het versturen van de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag niet
is betaald, wordt door de ledenadministrateur contact opgenomen met de betreffende persoon
om te kijken of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Bij bijzondere omstandigheden
kan, na overleg met de penningmeester, een specifieke betalingsregeling worden afgesproken
met het betreffende lid.
Aanmaning
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de
ledenadministrateur nogmaals binnen een week na verloop van de termijn van de
betalingsherinnering, schriftelijk gesommeerd om binnen twee weken na dagtekening van deze
sommatie de verschuldigde bedragen alsnog per bank te voldoen op straffe van een schorsing.

De ledenadministrateur geeft dit ook door aan betrokken coördinatoren en het bestuur. De extra
administratiekosten zijnde € 2,50 komen bij het openstaande bedrag en zullen eveneens door
het lid voldaan moeten worden.
Incassobureau
Voldoet een lid ook na de tweede betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen dan kan de
vordering in overleg met de penningmeester bij een incassobureau worden aangeboden. De
kosten hiervan zullen eveneens voor rekening van het lid komen.
Schorsing, royement en beroep
Betaalt het lid de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn zoals genoemd in de
sommatie, dan volgt er automatisch een volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct
uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten totdat
het verschuldigde bedrag betaald is. De ledenadministrateur geeft dit door aan betrokken
coördinatoren en het bestuur. Op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de
bankrekening van FC Winterswijk is bijgeschreven, is de ledenadministrateur bevoegd de
schorsing op te heffen. Indien de schorsing langer dan twee kwartalen duurt, dan zal het
bestuur een besluit nemen het lid te royeren en zal het lid en/of wettelijk vertegenwoordigers
(ouders/verzorgers) bij een jeugdlid hiervan schriftelijk in kennis stellen. Het lid heeft het recht
om in beroep te gaan tegen de schorsing bij de beroepscommissie. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst. De beslissing van de
beroepscommissie is bindend.
Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling
Voor beëindigen van een lidmaatschap zijn de volgende opzegtermijnen en bijbehorende
contributieverplichtingen van toepassing:
• Stopzetten lidmaatschap einde seizoen = schriftelijk afmelden voor vijftiende juni
• Stoppen gedurende seizoen:
• afmelden voor 1 januari = contributie eerste halfjaar betalen
• afmelden na 1 januari = volledige jaarcontributie betalen
Tevens dient de in bruikleen gekregen kleding, tas, trui e.d. te worden ingeleverd bij de
kledingcommissie. De kledingcommissie is in principe elke donderdagavond van 18:45 t/m
19:30 aanwezig op sportpark Jaspers (uitgezonderd de reguliere schoolvakanties)
Restitutie en korting
FC Winterswijk kent de mogelijkheid om bij een langdurige blessure (minimaal zes maanden) in
aanmerking te komen voor gedeeltelijke restitutie van de contributieverplichting. Het betreffende
lid kan hiervoor via zijn/haar leider een verzoek indienen bij het bestuur of ledenadministrateur..
Studenten hebben de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor korting op de
contributieverplichting (categorie senioren studenten). Het tarief hiervoor wordt jaarlijks door het
bestuur vastgesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen studenten dit elk jaar voor 1
juli (voorzien van een bewijs) aan te vragen bij de ledenadministrateur.
Gezinnen waarvan er drie of meer kinderen bij de jeugd spelen, zijn voor het derde kind
vrijgesteld van het betalen van contributie.
In werking tredend
Dit contributiereglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking op 1
juli 2015
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