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Contributiereglement vv Scharn 
 
Statutaire regeling omtrent contributie 
Alle leden van vv Scharn zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, die door 
het dagelijks bestuur, in opdracht van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.  
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, met een verschillend bedrag aan contributie (art.8  lid 1 
statuten). Ere-leden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie (art. 8 lid 2 statuten). 
 
Contributiebetaling 
De contributie wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso. Hiervoor dient het lid een machtiging aan de 
ledenadministratie te geven. Het machtigingsformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. De 
contributie kan ook worden betaald via een overschrijving naar het rekeningnummer van de vereniging. 
 
Leden die de contributie via automatische incasso voldoen, betalen de contributie in één keer (volledig bedrag) of 
in 4 termijnen, doorgaans op eind september , eind november, eind januari en eind maart  van het lopend seizoen. 
Ook bieden wij leden de mogelijkheid om de contributie per kas of bankbetaling te voldoen. 
 
Rekeningnummer vv Scharn inzake contributies: 
IBAN:          NL25 RABO 0125 8998 82 
BIC code:    RABO2NLU 
 
Op 15 januari dient minimaal 50% van de verschuldigde contributie te zijn voldoen (termijn 1 +2).  
Indien er niet aan deze verplichting is voldaan, dan wordt het lid uitgesloten van deelname aan alle activiteiten 
van de vereniging tot aan de achterstallige verplichtingen is voldaan 
 
Hoogte contributie 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  
De Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2019 heeft de navolgende contributiebedragen vastgesteld: 
 

Lidmaatschap Bedrag 

Senioren € 197,- 

Senioren (enkel trainen of wedstrijden spelen) € 100,- 

JO19 € 192,- 

Steunende leden € 35,- 

Kaderleden € 20,- 

JO17 € 186,- 

JO15 € 180,- 

JO14 € 180,- 

JO13 € 175,- 

JO12 € 175,- 

JO11 € 169,- 

JO10 € 169,- 

JO9 € 152,- 

JO8 € 152,- 

JO7 € 152,- 

Steunende leden € 35,- 

Kaderleden € 20,- 

Te late betaling van uw contributie 
 

Indien de contributie na de 1ste aanmaning niet binnen 14 dagen is voldaan wordt het lid met onmiddellijke 
ingang door het bestuur uitgesloten van alle activiteiten van vv Scharn. Niet tijdig betalen betekent dus ook niet 
spelen en trainen.  Per aanmaning wordt het contributiebedrag verhoogd met € 5,-. Uitgesloten spelers zijn pas 
weer gerechtigd zodra zij aan al hun betalingsverplichtingen hebben voldaan inclusief de te betalen verhoging. 
 
Onder het niet betalen van de contributie wordt onder meer ook volstaan het bij gegeven automatische incasso 
storneren van de inning. Voor leden die overgaan tot stornering omdat er bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de 
rekening staat of omdat men het niet eens is met de inning geldt uiteraard hetzelfde als van de leden die te laat 
betalen. 
 
Indien een lid niet aan alle verplichtingen (contributie, niet ingeleverd hebben van in bruikleen gegeven spullen) 
heeft voldaan, zal vv Scharn automatisch voor een periode van 3 jaar een financiële blokkade inbouwen en niet 
meewerken aan een overschrijving naar een andere vereniging. Deze blokkade zal pas worden opgeheven nadat 
contributie betaald is en/of alle in bruikleen gegeven spullen zijn ingeleverd. 
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Hardheidsclausule 
Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen en zwaarwegende redenen, dit 
ter beoordeling van het bestuur (art. 10 lid 2 statuten). Als algemene lijn zal worden aangehouden dat indien 
spelers het gehele seizoen niet in staat zijn geweest te spelen en te trainen door bijvoorbeeld langdurige 
blessures, werk of studie, zij voor 1 juni van het seizoen 50% van de door hun betaalde contributie gerestitueerd 
krijgen. Overmacht situaties zijn hiervan uitgesloten. 
 
Tussentijdse aan-/afmelding van het lidmaatschap 
Indien bij de afmelding sprake is van een gegronde reden, kan het opzeggende lid een verzoek tot een 
(gedeeltelijke) teruggave van de contributie indienen bij de ledenadministratie. Onder gegronde reden wordt 
bijvoorbeeld verstaan: een (langdurige) ziekte die sporten niet mogelijk maakt en een (zware) blessure met een 
langdurige revalidatieperiode. Of er sprake is van een gegronde reden is ter beoordeling van het bestuur (art.10 
lid 2 statuten). Overmacht situaties zijn hiervan uitgesloten. 

Stoppen met voetballen / opzeggen lidmaatschap 
Beëindiging van het lidmaatschap van vv Scharn kan SLECHTS schriftelijk (per brief / per e-mail / formulier op de 
website). 

• Opzeggen kan met behulp van het formulier op de website 
• Per e-mail: ledenadministratie@scharn.nl 
• Per brief:    vv Scharn, Postbus 4298, 6202 WC Maastricht 

 
Afmelding eerst af bij de trainer / leider van je elftal. 

De officiële afmelding wordt pas doorgevoerd indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan en alle 
eigendommen van vv Scharn (denk aan kleding / sporttas etc.) zijn terug gegeven 
Het formulier hoeft niet te worden gebruikt in het geval van een overschrijving naar een andere vereniging. Deze 
wijziging wordt automatisch doorgevoerd door aanmelding bij de nieuwe vereniging. 
BELANGRIJK!: De schriftelijke opzegging moet vóór 1 juli van het betreffende jaar worden ingediend. De 
contributieverplichting geldt immers van 1 juli t/m 30 juni van elk seizoen en gaat dus ook weer automatisch voor 
een nieuw seizoen in zodra het 1 juli is. 
Opzeggen na 1 juli betekent dat er contributie wordt geheven! 

Uitzonderingen 
Behoudens besluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen zijn de leden van het dagelijks 
bestuur bevoegd in voorkomende gevallen van dit reglement af te wijken. 
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