Contributiereglement
SC Botlek

Vastgesteld op: ______________________door bestuur SC Botlek
______________________door ALV SC Botlek

Artikel 1

Inleiding en begrippen
Het reglement kent de volgende begrippen:

Artikel 2

Vereniging:

SC Botlek, gevestigd aan de Veertig Morgenweg te
Spijkenisse

Bestuur:

Bestuur van de vereniging welke is gekozen door de
Algemene Ledenvergadering.

Contributie:

Het door het bestuur vastgestelde bedrag als
jaarlijkse contributie.

Inschrijfgeld:

Het door het bestuur vastgestelde bedrag, te voldoen
bij aanmelding.

Lid:

De persoon die zich heeft aangemeld en
ingeschreven is bij de vereniging.

ALV:

De algemene ledenvergadering van de vereniging.

Kleding(plan):

Het tegen een vergoeding, in bruikleen door de
vereniging verstrekte, shirt en short.

Verenigingslid/donateur:

Lid welke een jaarlijkse bijdrage betaalt en daarmee
stemgerechtigd is tijdens de ALV.

Vrijwilliger:

Persoon die zonder belang zich inzet t.b.v. de
vereniging en wordt ingeschreven als verenigingslid
en daarmee stemgerechtigd is tijdens de ALV.

Vaststelling contributie
1. Het bestuur stelt jaarlijks met inachtneming van het in artikel 6 van dit reglement
bepaalde, de hoogte van de contributie vast.
2. Het bestuur is zelfstandig bevoegd om de contributie jaarlijks aan te passen met
het een maximum van consumentenprijsindex (CPI/inflatie). Dit gebaseerd op de
meest recente volledige jaarindex gepubliceerd door CBS. Hiervoor is geen
instemming van de ALV nodig.
3. Vastgestelde contributiebedragen mogen door het bestuur afgerond worden
naar boven.
4. Het bestuur publiceert de contributiebedragen op haar website en voegt de
jaarlijkse bedragen als addendum aan dit document.
5. De contributie is verschuldigd over de periode 1 juli tot en met 30 juni. We
spreken hier over het zogenaamde boekjaar van de vereniging.

Artikel 3

Inschrijfgeld/administratiekosten/overschrijfkosten
1. Bij aanmelding is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd ter dekking van de
administratiekosten van € 15,00
2. Bij overschrijving naar een andere vereniging wordt € 10,00 in rekening
gebracht.

Artikel 4

Contributiebetaling

1. De contributie wordt aan het begin van het seizoen in rekening gebracht voor
het gehele seizoen.
2. De volledige factuur dient voor 1 oktober van het lopende seizoen voldaan te
zijn.
3. Betaling in 8 maandelijkse termijnen is mogelijk, mits er sprake is van
automatische incasso.
4. De contributie dient betaald te worden op een wijze zoals die op de nota door de
penningmeester is aangegeven, dan wel is overeengekomen.
5. Het lid wordt aangeschreven zoals bij inschrijving is opgegeven. Eventuele
wijzigingen in adressering (mail en/of postadres) is een verantwoordelijkheid van
het lid.
6. Indien de verplichtte betaling niet binnen 15 dagen na nota datum is voldaan, zal
er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.
7. Indien de overeen gekomen automatische incasso niet plaats kan vinden, zal aan
het lid € 10,= administratiekosten in rekening gebracht worden.
8. Leden die niet tijdig kunnen voldoen dienen, uiterlijk binnen 7 dagen na
notadatum, schriftelijk een betalingsregeling aan te vragen via
penningmeester@scbotlek.nl.
9. Indien het lid zich niet houdt aan de betalingsregeling, dan is het bestuur
bevoegd per verstreken betalingstermijn € 10,00 aan administratiekosten in
rekening te brengen.
10. Leden waarvoor niet tijdig de contributieverplichting is voldaan zijn vanaf 15
dagen na factuurdatum niet meer speelgerechtigd tot het moment dat de
volledige contributieverplichting is voldaan.
11. Zolang de volledige contributieverplichting is voldaan is overschrijving naar een
andere vereniging niet mogelijk.
12. Bij het niet betalen van de contributie en niet nakomen van een
betalingsregeling, zal het bestuur een incassoprocedure opstarten waarbij de
kosten van incasso voor het lid zijn.
Artikel 5

In rekening brengen bijzondere kosten
1. De vereniging is niet verantwoordelijk voor boetes die, via de vereniging, aan een
lid in rekening zijn gebracht door de KNVB, als gevolg van deelname aan een door
de KNVB georganiseerde wedstrijd.
2. Deze kosten zullen direct worden doorbelast (in rekening gebracht worden) bij
het betreffende lid.
3. Leden die opzettelijk schade aanrichten aan eigendommen van de vereniging
zullen deze moeten vergoeden.
4. Betaling van de boete/schade dient te geschieden op de wijze zoals op de nota
aangegeven dan wel eerder is overeengekomen.
5. Het niet tijdig betalen van de nota zal directe uitsluiting van wedstrijden en
trainingen tot gevolg hebben.

Artikel 6

Bijzondere omstandigheden
1. Op schriftelijk verzoek kan het bestuur (dan wel een lid van het bestuur in
overleg met de Penningmeester) besluiten de contributie van een lid te matigen
dan wel kwijt te schelden. Hiervoor komen in aanmerking:

-

2.
3.
4.
5.
6.

Artikel 7

Leden die i.v.m. medische redenen langer dan 3 maanden niet kunnen
voetballen en trainen.
- Kader- en bestuursleden.
- Spelers behorende tot de selectie op voorstel 2 bestuursleden en functionaris
selectiezaken.
- Leden die actief zijn als voetballer en tevens trainer zijn van een jeugdteam.
Het bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden restitutie te verlenen
voor (een deel van) de contributie.
Het bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden niet betaalde
contributie kwijt te schelden.
Het bestuur heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, welke in de bijlage zijn
opgenomen.
Besluit tot matiging, afwijking van de richtlijnen dient genomen te worden door 3
bestuursleden, waaronder Penningmeester en voorzitter.
Het bestuur is bevoegd opgelegde boetes, in bijzondere omstandigheden, niet
door te belasten naar een lid.

Kleding
1. M.i.v. het seizoen 2020/21 werkt de vereniging met een zgn.
kledingplan/kledingfonds.
2. Tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding, per seizoen, ontvangt het
lid een shirt en short in bruikleen.
3. Het bestuur dient de vergoeding voor minimaal 2 jaar vooruit vast te stellen.
4. Het bestuur is bevoegd de vergoeding, zonder instemming van de ALV, met
maximaal 15 % te verhogen, met een maximum van € 5,00 per seizoen.
5. Het lid is verplicht zelf de voetbalkousen en -schoenen aan te schaffen, zoals
vastgesteld door het bestuur.
6. Regels rondom uitgifte en beheer zijn vastgelegd in een apart document.
7. Conform het beleidsplan kleding kunnen extra kosten in rekening gebracht
worden, mits aan het lid te verwijten valt dat in bruikleen verstrekte kleding is
beschadigd dan wel zoek is geraakt.
8. De jaarlijkse bijdrage is eveneens in een addendum/bijlage opgenomen.
9. De jaarlijkse bijdrage voor de in bruikleen verkregen kleding wordt jaarlijks in
september geïncasseerd middels automatische incasso.
10. Indien een lid na beëindigen lidmaatschap de in bruikleen gekregen kleding niet
inlevert, blijft de financiële verplichting bestaan. Het wordt een eventuele
overschrijving geblokkeerd.
11. Bij onjuist beheer/gebruik dient het lid het shirt en/of short te vergoeden aan de
vereniging. De vereniging brengt voor het shirt € 35,= in rekening. Voor het short
€ 16,50.
12. De kleding dient aan het einde van het lidmaatschap volgens aanwijzingen
ingeleverd te worden bij Top Sport.

Artikel 8

Onvoorziene omstandigheden

1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur beslissen naar
billijkheid en in de geest van dit reglement en de statuten van de vereniging.
Addendum / Bijlagen

Contributie 2019/2020
Categorie

Jaar
€ 188
€ 144
€ 128
€ 108
€ 74

maand
€ 23,50
€ 18
€ 16
€ 13,50
€ 9,25

Categorie
Senioren
O19

Jaar
€ 192
€ 148

8 termijnen
€ 24
€ 18,50

O18, O17, O16, O15
O14, O13, O12, O11, O10, O09, O08, O07
Trainend lid (geen wedstrijden)
Donateur/ verenigingslid / rustend lid

€ 130
€ 110
€ 76
€ 20

€ 16,25
€ 13.75
€9,50

Senioren
O19
O18, O17, O16, O15
O14, O13, O12, O11, O10, O09, O08, O07
Trainend lid (geen wedstrijden)

Contributie 2020/2021

Richtlijnen matigen contributie/kosten
Reden
langer dan 3 maanden i.v.m. medische reden niet instaat op
spelen/trainen
bestuursleden
spelers behorende tot selectie op voorstel minimaal 2
bestuursleden
voetballende leden die jeugdteam trainen
verenigingsleden (donateur/rustend lid) die zich inzetten als
vrijwilliger voor de vereniging
opgelegde boetes door KNVB

Mate van matigen
100%
100%
100%
50 %, mits heel seizoen, anders
naar rato
100%
besluit dagelijks bestuur

Jaarlijkse bijdrage shirt en short SC Botlek (bruikleen)
seizoen
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025

jaarbijdrage
€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€

2025/2026

€

