Contributiebeleid SC Leeuwen
Seizoen 2016 - 2017
Inleiding: Leden van Sportclub Leeuwen zijn volgens de statuten
en huishoudelijk reglement verplicht tot het betalen van contributie.
Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden uitgesloten van
deelname
aan
wedstrijden,
trainingen
en
andere
verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het
incasseren van de contributie gebeurt onder verantwoordelijkheid
van de penningmeester van onze vereniging.
Het betalen van een contributie is voor onze vereniging
noodzakelijk aangezien deze vorm van inkomsten hard nodig zijn
om de faciliteiten te kunnen realiseren welke nodig zijn om onze
geliefde sport te kunnen beoefenen. Aangezien SC Leeuwen
geprivatiseerd is en het onderhoud van de accommodatie derhalve
nagenoeg geheel uit eigen zak moet worden voldaan, zijn de
inkomsten uit de contributie onmisbaar. Om de kosten van dit
onderhoud zo laag mogelijk te kunnen houden, organiseert SC
Leeuwen enkele keren per jaar een grote onderhoudsdag. Op deze
onderhoudsdag maken we graag gebruik van de hulp van onze
leden en/of hun ouders of verzorgers. Op deze wijze kunnen we de
kosten van het onderhoud van onze accommodatie enigszins
beperken en kunnen we de contributie relatief laag houden.
Voor het bestuur van SC Leeuwen is het feit dat de vereniging
laagdrempelig is, heel belangrijk. Door in vergelijking met andere
verenigingen de contributie relatief laag te houden, willen we
bewerkstelligen dat er voor iedereen (in financiële zin) gelegenheid
is om zijn of haar favoriete hobby bij ons uit te oefenen. Belangrijke
kanttekening hierbij is wel dat we de contributie alleen (relatief) laag
kunnen houden, wanneer er vanuit de leden voldoende hulp is bij

het onderhoud of andere werkzaamheden met betrekking tot de
vereniging.
Bewust heeft SC Leeuwen er (voorlopig) voor gekozen om leden
niet verplicht een activiteit te laten verrichten met als sanctie
wanneer dit niet gebeurt een substantiële verhoging van de
contributie. Graag willen we deze "boeteregeling" ook in de
toekomst voorkomen, maar zoals iedereen zal begrijpen is dit
afhankelijk van de bereidheid van de leden om zich vrijwillig aan te
melden voor werkzaamheden. Bij werkzaamheden kan naast het
onderhoud van de accommodatie onder meer worden gedacht aan:
- kantinediensten;
- ophalen oud-papier;
- poetsen accommodatie.
Jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering kunnen, wanneer
de leden dit goedkeuren, de contributiebedragen binnen de
vereniging veranderen. Redenen hiervan zijn stijgende vaste en
variabele kosten (onvoorziene uitgaven en inflatie), waar wij als
vereniging mee te maken hebben. Uiteraard probeert iedere
vereniging dit zo min mogelijk te laten gebeuren of de stijging zo
laag mogelijk te houden. Soms is dit niet anders, want de
vereniging moet wel financieel gezond blijven. Maar buiten de
geldbedragen, zijn er wel richtlijnen waar wij als bestuur ons aan
willen houden. Dit alles is in het onderstaande contributiebeleid
uitgewerkt.

1. Lid worden
Iedereen die voldoet aan de criteria gesteld door de KNVB en SC
Leeuwen kan lid worden van SC Leeuwen. Aanmelding moet
geschieden middels het betreffende formulier op onze website
www.scleeuwen.nl.
2. Contributiebedrag
Iedereen die lid wil worden of die lid is van SC Leeuwen dient het
volledige contributiebedrag te betalen, zoals jaarlijks vastgesteld
door de algemene ledenvergadering van onze vereniging. De
hoogte van de contributie is leeftijdsafhankelijk.
De categorieën zijn – op dit moment - als volgt vastgesteld:
- Veteranen: 100 euro
- Senioren: 120 euro
- Junioren (zie punt 3)
1. F-, E- en D-pupillen, C-, B- en A-junioren: 90 euro
2. Mini-F pupillen: 65 euro
- Niet-spelende leden: 30 euro
3. Overgang van jeugd naar senioren
Leden die bij aanvang van het nieuwe seizoen zijn ingedeeld bij de
senioren, betalen het seniorenbedrag. Alle jongere leden betalen
het juniorenbedrag.
4. Vrijwilligerskorting
SC Leeuwen is als voetbalvereniging voor een groot deel
afhankelijk van de inzet van leden die zich als vrijwilliger
beschikbaar stellen voor diverse taken. Zonder deze grote groep
vrijwilligers kunnen wij als vereniging niet bestaan. De
maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot het gegeven dat steeds
minder leden bereid en/of in staat zijn (structurele) taken vrijwillig
uit te voeren. Derhalve honoreren wij de inzet van vrijwilligers met
een contributiekorting verwoord in een regeling als vermeld in
artikel 5 voor leden die structureel vrijwilligerswerk verrichten
binnen onze vereniging.

5. Contributie vrijstelling/vrijwilligerskorting
De vrijwilligerskorting bedraagt 25 euro. Deze korting wordt
automatisch toegepast. Wanneer deze korting nog niet is toegepast
op het verzoek tot betaling van de contributie, kan dit worden
aangegeven bij de penningmeester van onze vereniging via
penningmeester@scleeuwen.nl. De penningmeester zal na overleg
met de overige bestuursleden beoordelen of het kortingsverzoek
gerechtvaardigd is en zal deze korting toepassen op het
verschuldigde contributiebedrag wanneer een en ander akkoord is.
6. Automatische incasso
De contributie wordt bij voorkeur via automatische incasso
geïncasseerd, tenzij er principiële en/of zware persoonlijke
bezwaren zijn. Leden geven bij aanmelding toestemming voor het
automatisch incasseren van de contributie van het door het lid
opgegeven IBAN bankrekeningnummer.
7. Betalingsperiode
De contributie dient jaarlijks voor 1 oktober volledig betaald te zijn.
De automatische incasso's zullen op of omstreeks 15 september
worden geïnd. Deze automatisch incassomachtiging is afgegeven
ten tijde van inschrijving als lid. Bij bezwaar hiertegen kan dit
kenbaar worden gemaakt bij de penningmeester. Bij automatisch
incasso ontvangt u vooraf hiervan bericht, conform de geldende
richtlijnen.
Bij betaling niet via automatische incasso ontvangt het lid begin
september een factuur en dient de vastgestelde contributie, voor
15 september te hebben overgemaakt op NL34RABO0131204068.
Als de betaling niet voor 1 oktober heeft plaats gevonden, dan mag
het lid niet deelnemen aan activiteiten van SC Leeuwen. De
contributie blijft wel verschuldigd.

Leden die hun contributie betalen via een overschrijving per bank
wordt vriendelijk verzocht om roepnaam, naam en geboortedatum
van het betreffende lid te vermelden.
8. Betalingsregeling
Een betalingsregeling is in principe mogelijk maar moet goed
onderbouwd zijn. Indien je een betalingsregeling wil treffen, neem
dan voor 1 september contact op met de penningmeester. De
regeling kan gemaakt worden voor meerdere termijnen, maar zal
voor 1 april van het lopende seizoen in zijn totaliteit voldaan
moeten worden. Een betalingsregeling geldt in principe voor 1
seizoen, elk seizoen moet een nieuwe betalingsregeling worden
overeengekomen. Afspraken uit het verleden gelden dus niet
automatisch voor een nieuw seizoen.
9. Incassoprocedure
Voor de leden die een bedrag moeten betalen wordt op of
omstreeks 15 september automatisch geïncasseerd van het
opgegeven IBAN bankrekeningnummer en wel het volledige bedrag
(minus de eventuele vrijwilligerskorting).
Bij een mislukte incasso (er wordt door de bank geen toestemming
verleend voor incasso om welke reden dan ook) wordt de persoon
in kwestie ingelicht en verzocht om het bedrag binnen 14 dagen na
incasseringsdatum zelf over te maken naar bankrekeningnummer
NL34RABO0131204068. Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid
om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (er wordt
door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht
de contributie voor 15 september te betalen.
10. Aanmaning
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn waarom
contributie niet per 15 september is betaald, wordt het betreffende
lid door de ledenadministratie schriftelijk aangemaand om binnen
veertien dagen de contributie alsnog te voldoen. Wanneer de
contributie niet is voldaan voor 1 oktober mag er niet aan
activiteiten van SC Leeuwen worden deelgenomen. Daarna volgt
bij niet betaling nog een 2e aanmaning met verzoek tot betaling
binnen 1 week. Wordt aan dit laatste verzoek wederom geen

gehoor gegeven, dan wordt het lidmaatschap automatisch
beëindigd. De ledenadministratie c.q. penningmeester geeft dit ook
door aan bestuur, betrokken kader, trainer en evt jeugdcommissie.
11. Lid worden tijdens seizoen
Tijdens het seizoen kan een ieder, die voldoet aan de criteria
gesteld door de KNVB en SC Leeuwen, lid worden. Als je tijdens
het seizoen lid wordt, dan zal je door de penningmeester ingelicht
worden over de verschuldigde contributie.
12. Proefperiode
Een jeugdlid kan – bij de jeugdcommissie van SC Leeuwen - een
verzoek indienen om voor een vrijblijvende periode mee te trainen.
Na 3 weken beslis je of je wel of niet lid wordt van SC Leeuwen.
Mocht je wel lid worden, dan zal de proefperiode meegenomen
worden bij de bepaling van het contributiebedrag. Deelname aan
activiteiten namens SC Leeuwen in deze proefperiode zijn op eigen
risico.
13. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen. Je
dient schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie of een
overschrijving aan te vragen naar aan andere vereniging. Het
beëindigen van het lidmaatschap dient – bij voorkeur - te gebeuren
voor 15 juni van het betreffende seizoen.
14. Opzeggen na sluitingsdatum
Indien je na 1 september besluit om toch nog te stoppen of
overschrijving aan te vragen:
- Opzeggen tussen 1 september 1 januari: contributie voor ½
seizoen is verschuldigd.
- Opzeggen na 1 januari: het gehele contributiebedrag voor het
lopende seizoen is verschuldigd.

15. Vrijstelling contributie
Ereleden – benoemd door de Algemene Ledenvergadering - zijn
volgens de statuten vrijgesteld van het betalen van contributie.
16. Boetes
Wanneer een speler een gele en/of rode kaart heeft ontvangen
moet de bijbehorende boete c.q. administratiekosten van de KNVB
door de betreffende speler worden betaald, mits hierover met het
betreffende team van deze speler geen andere afspraken over zijn
gemaakt. De KNVB brengt dit in rekening bij de vereniging en deze
kosten worden (behoudens andere afspraken) een op een
doorberekend aan het betreffende lid. De boete-inning voor gele en
rode kaarten vindt plaats d.m.v. een factuur die aan het betreffende
lid wordt toegestuurd door de penningmeester van het bestuur.
Deze factuur moet binnen 14 dagen worden overgemaakt op de
bankrekening van SC Leeuwen, NL34RABO0131204068. Bij niet
tijdige betaling hiervan wordt de speler uitgesloten van activiteiten
voor SC Leeuwen. De ledenadministratie c.q. penningmeester
geeft dit ook door aan bestuur, betrokken kader, trainer en
eventueel de jeugdcommissie.
17. Informatieverstrekking
De ledenadministratie of penningmeester informeert bij wanbetaling
en opgelegde schorsing tijdig alle belanghebbenden:
- Betrokken
lid
en
wettelijk
vertegenwoordigers
(ouders/verzorgers) bij een jeugdlid
- Begeleidende kaderleden (elftaltrainer, elftalleider)
- Bestuur en betrokken commissies en coördinatoren
- Andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van de
ledenadministratie/bestuur

18. Uitzonderingen
Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in
dit beleid, dan mag het bestuur van SC Leeuwen in deze handelen
naar eigen inzicht en volgens redelijkheid en billijkheid.
19. Ingang Contributiebeleid
Dit contributiebeleid is van toepassing per 1 augustus 2015, waarbij
we de uitzonderingen, zoals gemaakt in het verleden, die niet in lijn
zijn met dit beleid gedogen. Alle nieuwe aanvragen vallen onder dit
vastgestelde contributiebeleid. Het bestuur behoudt de
mogelijkheid om van bovenstaande af te wijken.

