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1  Inleiding  

Voetbalvereniging Victoria-O heeft in aanvulling op de statutair vastgelegde contributieverplichting 

(zie statuten) een “Contributie Reglement” dat is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.  
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2  Begripsbepalingen  

Victoria-O  : Voetbalvereniging Victoria-O gevestigd te Obdam  

Lid  : Natuurlijk persoon die aan activiteiten van v.v. Victoria-O meedoet.  

Contributie  : De financiële bijdrage die men is verschuldigd om lid te zijn van v .v. 

Victoria-O  

Aanvrager : Natuurlijk persoon die een volledig ingevuld aanmeldingsformulier heeft 
ingediend 

Sportlink : Centraal (geautomatiseerd) verwerkingsprogramma 

Verenigingsjaar : 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar 

ALV : De algemene ledenvergadering van v.v. Victoria-O 
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3  Toepassingsgebied en inwerkingtreding  

3.1 Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van de v.v. Victoria-O, van toepassing op alle 

leden van v.v. Victoria-O.  

3.2  Dit reglement treedt per direct in werking.   
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4  Aanmelden lidmaatschap  

4.1  V.v. Victoria-O gebruikt een online aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier is te vinden op 

de website van v.v. Victoria-O (www.victoria-o.nl). 

4.2  Men kan uitsluitend lid worden door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Niet volledig 

ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.  

4.3  Door middel van het verzenden van het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager tevens te kennen 

dat hij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement. Dit reglement is te raadplegen via de 

website van v.v. Victoria-O en is tevens opvraagbaar bij het bestuur.  

4.4  Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt door de vereniging contact opgenomen met de 

aanvrager, dit kan telefonisch, per mail of per brief met informatie over plaatsing op een wachtlijst of 

over plaatsing in een team/groep. De aanvrager wordt lid op het moment van plaatsing binnen een 

team.  

4.5  Het bestuur kan de toetreding van een aanvrager weigeren. Desgevraagd zal het bestuur de reden 

van weigering opgeven.  

4.6  De aanvrager is contributie verschuldigd vanaf het moment van lidmaatschap van v.v. Victoria-O tot 

maximaal einde van het contributiejaar.  

4.7  Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.  

4.8  Afmelding dient te geschieden vóór 15 juni   

  

http://www.victoria-o.nl/
http://www.victoria-o.nl/
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5  Lidmaatschap  

5.1  Elk verenigingsjaar worden in de ALV de contributiebedragen vastgesteld. Voor iedere 

lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag zoals bedoelt in punt 6 van dit reglement 

worden vastgesteld.  

5.2  Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal 

Bond (KNVB), welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid.  

5.3  Leden die op grond van punt 8 [achterstand van betalingen] van dit reglement te laat zijn met het 

betalen van de verschuldigde contributie kunnen geen aanspraak maken op de faciliteiten die aan 
het lidmaatschap verbonden zijn.  

5.4  Leden dienen adreswijzingen, e-mailadreswijzigingen en mobiele telefoonnummers per omgaande 

door te geven via het invulformulier dat te vinden is op de website van Victoria-O onder het kopje 

Lidmaatschap - Verhuizingen. Eventuele kosten die door v.v. Victoria-O moeten worden gemaakt om 

veranderde gegevens te achterhalen kunnen op het desbetreffende lid worden verhaald.   
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6 Lidmaatschapscategorie indeling    

  

Elk lid speelt in een bepaalde categorie. De leeftijd op 1 januari van het jaar waarin het verenigingsjaar start 

is bepalend voor de categorie waarin het lid speelt. Het totale contributiebedrag is per categorie 

verschillend. Deze categorieën zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).  
  

Het komt voor dat een jeugdlid in een andere categorie speelt dan dat zijn / haar leeftijd aangeeft. De 

contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd en staat dus los van het feit of een lid in een andere 

categorie speelt.  
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7 Half lidmaatschap 

Voor de "overige" senioren, dit zijn senioren die geen onderdeel uitmaken van één van de selectieteams 
kent Victoria-O een kortingsregeling op de contributie. De kortingsregeling wordt aangeduid met "half 
lidmaatschap". 
 
Deze kortingsregeling geldt onder de volgende voorwaarden; 
 

 Een "overig" senioren team heeft minimaal 13 volwaardig betalende leden. Daarnaast mag een 
"overig" senioren team een onbeperkt aantal leden hebben die de helft van de geldende contributie 
betalen. 

 

 De korting geldt voor één seizoen. Omdat de teams en de daarbij behorende leden, die hiervoor in 
aanmerking komen per seizoen (kunnen) verschillen is er jaarlijks overleg tussen het bestuur 
(bestuurslid senioren zaken) en de contact personen/aanvoerders van de "overige" senioren. In dit 
overleg wordt vastgesteld welk team en welke leden van dat betreffende team in aanmerking komen 
voor de kortingsregeling. 

 
Het bestuurslid seniorenzaken sluit e.e.a. kort met de penningmeester van de vereniging. 
 
Doel van de kortingsregeling is het voorkomen van deelnemen aan voetbalwedstrijden door mensen die 

geen lid zijn van de vereniging. Indien men toch deelneemt aan een activiteit van de vereniging waarvan 
hij/zij geen lid is geldt dat betrokkene niet verzekerd is via het overkoepelde sportorgaan (K.N.V.B). 

Eventuele schade (lichamelijk en materieel) kan in dergelijke gevallen noch ten laste worden gebracht bij 
het overkoepelde sportorgaan, noch bij vereniging. 
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8 Contributie  

8.1  Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage die een lid of een begunstiger conform de 

statuten van v.v. Victoria-O moet betalen. Jaarlijks zal de door het bestuur voorgestelde contributie 

voor het daaropvolgend verenigingsjaar door de ALV worden bekrachtigd.  

8.2  Contributie-inning 

De inning van de contributie wordt vanaf seizoen 2016/2017 uitbesteed aan ClubCollect. 

ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de club 

recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. 

Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u 

uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in eé́n keer te 
betalen of in termijnen.  

8.3  Wijze van betaling  

De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via 

automatische incasso. 

8.4  Indien de persoonlijke omstandigheden van een lid daartoe aanleiding geven kan het bestuur 

afwijken van het door de ALV vastgestelde contributiebedrag.  

8.5  Voor diegene die gedurende het verenigingsjaar lid worden geldt dat zij de volledige contributie zijn 

verschuldigd, indien zij lid worden vóór 1 januari van dat verenigingsjaar. Worden zij lid na 1 januari 

van dat verenigingsjaar dan is slechts de helft van de conform het eerste lid van dit artikel vastgesteld 

contributie verschuldigd.  

8.6  Restitutie van contributie is niet mogelijk tenzij het bestuur hiervoor toestemming verleend. Of er 
sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen staat geheel ter beoordeling aan het 

bestuur.  

Zie ook paragraaf 9 Hardheidsclausule  

8.7  V.v. Victoria-O hanteert geen gezinskortingen.  

8.8 Voor de geldende contributiebedragen verwijzen wij u naar: www.victoria-o.nl  

8.9  Selectietoeslag  

Op dit moment is er geen selectietoeslag van toepassing. Het toepassen van deze toeslag kan bij 
bestuursbesluit worden bepaald met goedkeuring van de ALV.  

  

http://www.victoria-o.nl/
http://www.victoria-o.nl/
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9  Achterstand van betalingen  

  

9.1 Betalingstermijnen  

Het betalingsverzoek wordt mid/eind juli van het verenigingsjaar door ClubCollect naar de leden 

verzonden. De volgende betalingstermijnen worden hierbij afgesproken:  

Bij betaling in één termijn moet de factuur binnen 30 dagen na ontvangst betalingsverzoek voldaan 

worden.  

Indien wordt gekozen voor gespreide betaling zullen de termijnen in maximaal vier gelijke 

maandbedragen worden geïncasseerd door ClubCollect. Bij gespreide betaling zullen termijnkosten 

in rekening worden gebracht. 

9.2  Betalingsregeling:  

Een betalingsregeling is uitsluitend mogelijk na schriftelijk akkoord van de penningmeester. De 

bijkomende kosten voor herinnering en aanmaningen zijn voor rekening van het lid. De laatste 

termijn moet uiterlijk betaald zijn voor 1 december. Is de laatste betaling op 1 december niet binnen, 

dan zal deze vordering meegenomen worden bij de incassoprocedure.  

9.3 Overdracht naar incasso: 

Alle bijkomende (incasso) kosten komen voor rekening van het verschuldigde lid. V.v. Victoria-O 

maakt hierbij gebruik van de diensten van een incassobureau. Is een vordering ‘uit handen’ gegeven 

dan is het aanvragen van een betalingsregeling niet meer mogelijk.  

9.4 Actie bij overdracht naar incasso:  

Indien een vordering overgedragen is naar een incassobureau is het deelnemen aan activiteiten bij 

v.v. Victoria-O niet meer toegestaan. Hieronder wordt verstaan het niet meer mogen deelnemen aan 
trainingen/wedstrijden o.i.d. Bij teams spelend met spelerspas wordt de spelerspas ingenomen. Na 

betaling van alle openstaande bedragen (incl. alle bijkomende kosten) is het weer toegestaan deel te 

nemen aan de activiteiten.  
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10  Hardheidsclausule  

10.1 Bij opzegging gedurende het verenigingsjaar blijft de volledige contributie verplichting bestaan tenzij 

er sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen, waarbij te denken aan een ernstige 

en langdurige blessure, zwangerschap of verblijf in het buitenland. Dit dient gemeld te worden aan 

de penningmeester binnen één maand na het ontstaan van de één van deze redenen. In geval van 

langdurige blessure / zwangerschap dient een doktersverklaring getoond te worden.  

10.2 De vereniging zal geen restitutie van contributie verlenen gedurende het verenigingsjaar. In de onder 

punt 9.1 genoemde bijzondere gevallen of zwaarwegende redenen zal de teveel betaalde contributie 
worden doorgeschoven naar het volgende verenigingsjaar. Indien het lid om deze reden gedwongen 

zal moeten stoppen, dan wordt de teveel betaalde contributie terugbetaald.   

  

Of er sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen staat geheel ter beoordeling aan 

het bestuur.  
 

 

11  Reglementswijziging  

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de ALV met een gewone 

meerderheid van stemmen.  

  


