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ZONDER RESPECT GEEN VOETBAL

RESPECT IS MEER DAN EEN WOORD.
LAAT ZIEN DAT JIJ OOK VÓÓR SPORTIVITEIT EN TÉGEN GEWELD BENT.
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1. Regelingen
De regelingen en plichten hieronder genoemd gaan na goedkeuring van het hoofdbestuur in per 27 maart
2019.
1.1 Gezinnen
Per gezin is slechts voor maximaal 3 leden contributie verschuldigd. Wanneer er sprake is van vier of meer
leden in één gezin, dan behoeft/behoeven het lid/ de leden die het laagste tarief heeft/hebben geen
contributie te betalen.
1.2 Betalingsregeling
Een betalingsregeling is alleen dan mogelijk, indien het lid dit voor 1 augustus van de gefactureerde termijn
heeft getroffen met de Penningmeester of voor 1 november voor wat betreft de gefactureerde 2de termijn.
De regeling wordt in onderling overleg vastgesteld en blijft strikt vertrouwelijk.
1.3 Regeling buitengewone omstandigheden
Voor leden die door omstandigheden (blessure, of aantoonbare sociale/psychische situatie) langer dan zes
maanden niet kunnen spelen, wordt de contributie voor dat verenigingsjaar pro rato vastgesteld door de
Penningmeester. Gedurende de periode dat niet gespeeld kan worden is het pro rato bedrag voor een nietspelend lid verschuldigd. Gedurende de periode dat wel gespeeld kan worden is het pro rato bedrag voor
een spelend lid verschuldigd. Het teveel betaalde wordt niet gerestitueerd, maar in mindering gebracht op
de contributie voor volgend seizoen. De maand waarin de blessure, etc. ontstaat, wordt toegerekend aan de
gespeelde tijd.
		

1.3.a. Werking van de pro rato regeling
		
Indien bijvoorbeeld een lid in januari geblesseerd raakt en gedurende de rest van het seizoen niet
meer actief is, wordt de berekening als volgt:
		
• lid: 6/10 x tarief spelend lid + 4/10 x tarief niet-spelend lid.
		
• NB. 6 maanden (augustus t/m januari), inclusief de maand van het stoppen, respectievelijk
			 4 maanden (februari t/m mei).
1.4 Kortingspasregelingen
Er zijn twee kortingspasregelingen waarmee de vereniging samenwerkt, namelijk de Stadspas Nieuwegein
en de U-Pas. Wanneer u gebruik wilt maken van een van deze kortingen dient u hiervoor zelf te zorgen, van
de kortingspas ontvangen wij dan graag een kopie via de e-mail ledenadministratie@vsvvreeswijk.nl.
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1.4.a. Stadspasregeling
		
Leden die in Nieuwegein wonen kunnen indien zij in het bezit zijn van een Stadspasregeling 		
(inkomensafhankelijke kortingspas) de contributie voldoen, hier zijn echter afspraken over met de
gemeente Nieuwegein namelijk:
		
• Leden tot en met 17 jaar krijgen een korting van 100%.
		
• Leden van 18 jaar tot en met 25 jaar krijgen een korting van 70%, dus 30% zelf betalen.
		
• Leden van 26 jaar en ouder krijgen een korting van 60%, dus 40% zelf betalen.
		

Let hierbij wel op dat wanneer je al bij een andere sportvereniging contributie betaald hebt (binnen de
daarvoor gestelde periode) via de kortingspas dat het dan niet mogelijk is om bij VSV Vreeswijk de 		
contributie te betalen. In dat geval zal je zelf de contributie moeten betalen.

		

1.4.b. U-Pasregeling
		
Woon je buiten Nieuwegein dan bestaat de mogelijkheid dat je de contributie met een U-Pas betaalt
(indien jouw woonplaats onder de regeling valt). Hiervoor gelden echter andere voorwaarden als bij
de Stadspasregeling namelijk:
		
• Leden tot en met 17 jaar krijgen een korting van 100% mits er voldoende tegoed op staat. Zo niet,
		 dan dient het lid er zelf voor te zorgen dat de rest van de contributie alsnog betaald wordt.
		
• Leden van 18 jaar en ouder krijgen €100.- korting mits er voldoende tegoed op staat. Zo niet, dan
		 dient het lid er zelf voor te zorgen dat de rest van de contributie alsnog betaald wordt.

2. Plichten van leden
2.1 Contributie
Ieder lid (spelend en niet-spelend) verplicht zich tot het betalen van de jaarlijks vastgestelde contributie
binnen de door het bestuur vastgestelde betalingstermijnen. Met ingang van 1 juli 2019 zijn er nog maar 4
mogelijkheden om de contributie te voldoen namelijk:
A. Jaarbetaling (is begin juli)
B. Termijnbetaling (de 1ste termijn is begin juli en de 2de termijn is begin oktober)
C. Via Stadspasregeling
D. Via U-Pasregeling
N.B. Hier is de grootste wijziging de onder 2.1.B. genoemde termijnbetaling want die was voorheen in 3
termijnen maar dat wordt nu dus in 2 termijnen met een ander bedrag als gevolg.
		

2.1.a. Stilzwijgend verlengen
		
Ieder lid is betaling plichtig volgens het huishoudelijk reglement na eerste opgave en vervolgens
door stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap na 30 juni. Leden dienen via e-mail 			
ledenadministratie@vsvvreeswijk.nl en voor uiterlijk 30 juni op te zeggen.
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2.1.b. Indexatie
		
De contributietarieven kunnen jaarlijks tot 8 procent verhoogd worden zonder tussenkomst van de
Algemene Leden Vergadering. Bij een extra verhoging bovenop de jaarlijkse verhoging is instemming
van de Algemene Leden Vergadering noodzakelijk.

		

2.1.c. Rappelleren
		
Voor alle leden geldt, dat de contributie binnen de betalingstermijn dient te zijn voldaan, dat met
inachtneming van het gestelde onder de artikelen 1.1, 1.2 en 1.3. De Penningmeester is 14 dagen
na de gestelde betalingstermijn gerechtigd te rappelleren met een verhoging van respectievelijk
		
€ 5,00 en € 7,50 voor administratiekosten.

		

2.1.d. Blokkade
		
Ieder lid kan bij het uitblijven onder het gestelde in 2.1.c. op een blokkade worden gezet, dit houdt
in dat de spelactiviteit geblokkeerd wordt. Er kan dan niet meer getraind worden en ook geen 		
wedstrijden meer meegespeeld worden. Alleen na een akkoord van de penningmeester zal de 		
blokkade weer opgeheven worden nadat alle verplichtingen voldaan zijn.

		

2.1.e. Incasso
		
Vanaf 1 oktober is de Penningmeester gerechtigd de openstaande vorderingen ter hand te stellen
aan een incassobureau. De met incasso gemoeide kosten zijn voor rekening van het betreffende lid.

2.2 Beëindigen lidmaatschap
		

2.2.a. Opzegtermijn
		
Leden die het lidmaatschap willen beëindigen zijn verplicht dit voor 30 juni per e-mail 			
ledenadministratie@vsvvreeswijk.nl kenbaar te maken. De leden die opzeggen ontvangen van de
vereniging een “bewijs van uitschrijving”. Dit bewijs wordt per email verzonden. Leden die geen 		
“bewijs van uitschrijving” kunnen overleggen, worden aan de contributieverplichtingen gehouden.

		

2.2.b. Tussentijds beëindigen
		
Van spelende leden wordt (conform statuten art.7 lid 5.a.) verwacht dat zij wanneer zij willen stoppen
tot het einde van het seizoen lid blijven. Leden die tussentijds toch opzeggen worden gehouden aan
betaling van het volledige contributiebedrag. Voor leden die redelijkerwijs door omstandigheden
(blessure, verhuizing, of aantoonbare sociale/psychische situatie) genoodzaakt zijn het lidmaatschap
te beëindigen, wordt de contributie volgens de pro rato regeling (zie art. 1.3.a.) vastgesteld door
de Penningmeester. Mocht betaling van het volledige contributiebedrag al zijn voldaan, zal restitutie
plaatsvinden.
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3. Slotbepalingen
3.1
In situaties waarin de nota ‘Regelingen en plichten m.b.t. contributie’ niet voorziet beslist het hoofdbestuur van
VSV Vreeswijk.
3.2
De nota ‘Regelingen en plichten m.b.t. contributie’ is:
• op 27 maart 2019 vastgesteld door het hoofdbestuur van VSV Vreeswijk;
• treed in werking op 1 juli 2019, na bekendmaking via de mail en de website.
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