
Contributiereglement VV Zuidwolde 2017/2018 
1. De voetbalvereniging Zuidwolde bestaat uit spelende en niet-spelende leden, leden van verdienste en 

ereleden. 

2. Naast de hiervoor genoemde leden zijn er tevens donateurs en sponsoren die een financiële bijdrage 

beschikbaar stellen aan de vereniging. Deze bijdragen worden afzonderlijk vastgesteld en maken geen 

onderdeel uit van dit reglement. 

3. De hiervoor onder sub 1. genoemde leden zijn ingevolge de statuten van de vereniging jaarlijks 

contributie verschuldigd. 

4. De inning van de contributie gaat per automatische incasso in 2 termijnen op jaarbasis. 

5. Indien de inning van de contributie niet per automatische incasso mogelijk is; vindt de facturering 

eenmaal per jaar plaats en worden er extra administratiekosten in rekening gebracht. 

 Betaling van een contributiefactuur geschiedt binnen 30 dagen na verzenddatum. 

6. Een contributiejaar loopt gelijk aan een voetbalseizoen en begint derhalve op 1 juli van een 

kalenderjaar en eindigt op 30 juni daaropvolgende. 

7. Naast de verschuldigde contributie is de vereniging tevens gerechtigd om aan de hiervoor onder sub 1. 

genoemde leden de kosten voor opgelegde boeten door de KNVB en de bijdrage voor het kledingfonds 

te incasseren. 

8. Voor het seizoen 2017/2018 zijn de volgende bedragen vastgesteld: 

 

CONTRIBUTIETABEL  JVZ-jeugd  CONTRIBUTIETABEL  VVZ 

leeftijd bedrag  categorie bedrag 

05 - 08 jaar 94,00  spelend lid 188,00 

09 - 11 jaar 110,00  niet spelend lid 62,00 

12 - 15 jaar 121,00  administratiekosten 5,00 

16 - 17 jaar 139,00  35+ / 45+  82,00 

18 jaar 163,00      

kledingfonds 15,00  kledingfonds 15,00 

 

 Leden van verdienste en ereleden zijn geen contributie verschuldigd. 

 Het kledingfonds wordt geïncasseerd bij de 1e contributietermijn. 

9. Voor de berekening van de leeftijdsgebonden contributie is de peildatum 1 januari in het lopende 

seizoen waarop de contributie betrekking heeft. 

10. Indien een lid zijn of haar contributie jaarlijks voldoet geeft dat recht op gratis toegang tot de 

competitie- en bekerwedstrijden van standaardelftallen die thuis worden gespeeld. 

11. Indien in een gezin meer dan 2 personen jeugdlid lid zijn van VV Zuidwolde wordt er 25% korting 

verleend op de contributie (basisbedrag exclusief kledingfonds) van het 3e en volgende lid. 

 De korting wordt berekend over de laagste contributiecategorie(ën) en wordt enkel uitgekeerd op 

schriftelijk verzoek. Het verzoek moet uiterlijk 1 juni zijn ingediend bij de penningmeester. In het 

verzoek dient vermeld te worden: namen en geboortedata van de leden van een gezin. 

12. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (of per mail). Conform de statuten is bij een 

opzegging tijdens een seizoen de volledige contributie voor het lopende seizoen verschuldigd. Bij een 

opzegging voor 31 december tijdens een seizoen is alleen de 1e contributietermijn verschuldigd. 

13. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering de dato 5 juli 2017 en treedt in 

werking met ingang vanaf het seizoen 2017/2018. 


