
 
 
 

Contributieregeling incl. kledingfonds en wasgeld. 
Vanaf 1 juli 2022. 

 
In de Algemene Ledenvergadering is ten aanzien van de contributie het navolgende besloten. 
 

1. De jaarcontributie, inclusief de bijdrage voor het tenue en het wassen ervan (kledingfonds), moet worden voldaan via 
automatische incasso door afgifte van een bank- of giromachtigingsformulier. En dat kan ook door op het aanmeldformulier 
voor de automatische incasso het nummer van uw betaalrekening in te vullen. Er zal dan per maand, kwartaal of jaar de 
contributie, inclusief kledingfonds-bijdrage, van uw rekening worden afgeboekt. 

 

Bij niet tijdige betaling zal een herinnering worden verstuurd en de te betalen contributie worden verhoogd met € 4,50 
administratiekosten. 
Mocht ook dan – binnen twee weken na dagtekening – niet betaald zijn, dan volgt er automatisch een speelverbod. 
Bij herhaling van het niet tijdig betalen zullen wij overgaan tot het incasseren van de volledige contributie verschuldigd 
over het gehele verenigingsjaar.  
 

Nieuwe leden kunnen zich dus nog uitsluitend aanmelden als een machtiging tot 

automatische incasso wordt afgegeven. 
 

Bij aanmelding wordt € 6,00 administratiekosten berekend, contant te voldoen bij inlevering van het aanmeldingsformulier. 
De kwartaalcontributie, inclusief de verplichte afdracht aan de KNVB, bedraagt: 
 

Soort leden    Contributie  Kledingfonds Jaar  Kwartaal Maand 
Seniorenvoetbal   € 282,00  € 37,00   € 319,00    € 79,75  € 26,60 
Voetbal voor 35+   €   78,00  n.v.t.   €   78,00 n.v.t.  n.v.t. 
G-voetbal senioren   € 221,00  € 37,00   € 258,00 € 64,50  € 21,50 
G-voetbal jeugd    €   99,00  n.v.t.   € 128,00 € 32,00  € 10,70 
Jeugd Onder 19 (JO19)   € 229,00  € 29,00   € 258,00 € 64,50  € 21,50 
Jeugd Onder 17 (JO17)   € 214,00  € 29,00   € 243,00 € 60,75  € 20,25 
Jeugd Onder 15 (JO15)   € 206,00  € 29,00   € 235,00 € 58,75  € 19,60 
Jeugd Onder 13 (JO13)   € 191,00  € 23,00   € 214,00 € 53,50  € 17,85 
Jeugd Onder 11 (JO11)   € 187,00  € 23,00   € 210,00 € 52,50  € 17,50 
Jeugd Onder 9 (JO9)   € 183,00  € 23,00   € 206,00 € 51,50  € 17,20 
Jeugd Onder 7 (JO7)   €   80,00  € 23,00   € 103,00 € 25,75  €   8,60 
Mini’s      €   60,00  n.v.t.   €   60,00 € 15,00  €   5,00 
Veteranen (alleen trainen)  € 137,00  n.v.t.   € 137,00 € 34,25  € 11,45 
Walking Football   € 128,00  n.v.t.   € 128,00 € 32,00  € 10,70 
Niet-spelende leden *   €   60,00  n.v.t.   €   60,00 € 15,00  €   5,00 
Donateur    €   25,00              n.v.t.   €   25,00 n.v.t  n.v.t 
Kaderlid *    Voor rekening vereniging 
 

• Kaderleden die niet actief voetballen, maken zelf de keuze hoe ze als lid ingeschreven willen worden. Of als niet-
spelend of als kaderlid. Deze moeten ten allen tijde voorkomen op de ledenlijst (Verplichting KNVB). 

 

Het derde en volgende lid uit één gezin tot 18 jaar, dat niet voorziet in eigen levensonderhoud, betaalt 60% van de voor 
hem/haar geldende jaarcontributie. Mocht u onverhoopt in een situatie komen dat contributiebetaling even een probleem is, 
neem dan contact op met de contributieadministrateur. Er wordt dan een regeling met u getroffen. Natuurlijk  moet er wel 
betaald zijn voordat de volgende termijn ingaat. Een achterstand is dus nooit toegestaan. 
 

Voor de goede orde vermelden wij. dat het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk kan worden opgezegd. De opzegging 
moet worden gestuurd naar: v.v. Doetinchem, t.a.v. de secretaris, Postbus 434, 7000 AK DOETINCHEM.) Tussentijdse 
opzegging van het lidmaatschap ontslaat u niet van de verplichting om de contributie voor het lopende seizoen 
volledig te betalen. Als u in gebreke blijft is eventuele overschrijving naar een andere voetbalvereniging niet mogelijk; 
controle daarop vindt plaats door de KNVB. 
 
De contributieadministratie wordt verzorgd door: 
Frank Konings 
Telefoon: 06-12396675 
Rekeningnummer Contributie Administratie Rabobank NL18 RABO 0384 3180 96 
 


