Contributiereglement
Hieronder vindt u het contributiereglement van SC Emmeloord.
Wij willen u er op wijzen dat het initiatief om contributie te betalen bij de leden ligt.
Als de contributie-incasso niet gerealiseerd kan worden doordat het rekeningnummer is
geblokkeerd of door roodstand, moeten de leden zelf zorgen dat SC Emmeloord tijdig de
contributie binnen krijgt.
Daarom heet contributie officieel ook een brengschuld.
Dus wacht niet op een herinnering, maar neem zelf het initiatief.

CONTRIBUTIEREGLEMENT SC EMMELOORD
1.

Hoogte contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De contributie is per vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd.
Vanaf seizoen 2014-2015 gelden de volgende bedragen:

Kids Club (4 t/m 5 jaar)
Pupillen t/m 12 jaar
Junioren 12 t/m 14 jaar
Junioren 15 t/m 17 jaar
Senioren vanaf 18 jaar
Veld + Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Niet spelende leden
Donateur
Vrijwilliger en kaderlid
Trimclub Emmeloord

per kwartaal
€ 10,00 (per jaar)
€ 29,00
€ 35,00
€ 41,00
€ 49,00
€ 56,00
€ 31,00
€ 23,00
€ 9,00
€ 6,00
€ 23,00

2. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
3. Aanmelding
Aanmelding is mogelijk via e-mailadres ledenadministratie@scemmeloord.nl of door
inlevering van het aanmeldingsformulier op het adres van de ledenadministratie (zie
website).
4. Contributie bij tussentijdse aanmelding
Als het lidmaatschap is ingegaan tijdens het lopende kwartaal is de contributie naar
evenredigheid verschuldigd.
5. Ereleden en leden van verdienste
Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.
6. Automatische incasso
Leden geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van de
contributie van het door het lid opgegeven banknummer.

7. Incassoprocedure
Bij een automatische incasso wordt de contributie naar evenredigheid vooraf geïncasseerd
van het bij aanmelding opgegeven bankrekeningnummer. Bij een mislukte incasso word een
factuur toegezonden die binnen 30 dagen dient te worden voldaan.

8. Herinnering
Wanneer na de eerste termijn van 30 dagen de factuur niet is voldaan, ontvangt men een
herinnering hiervoor met een termijn van 14 dagen.
9. 1e Aanmaning
Wanneer na de herinnering geen betaling is ontvangen, dan wordt er een 1e aanmaning
verstuurd met een termijn van 14 dagen.
10. 2e Aanmaning
Wanneer na de 1e aanmaning geen betaling is ontvangen dan volgt er een 2e aanmaning met
een termijn van 8 dagen.
11. Schorsing
Wanneer na de 2e aanmaning geen betaling of reactie volgt dan wordt het betreffende lid
schriftelijk in kennis gesteld dat hij/zij uitgesloten wordt van deelname aan wedstrijden,
trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag is betaald.
Wanneer het totale openstaande bedrag is betaald kan direct weer aan alle activiteiten
worden deelgenomen. Duurt de schorsing echter langer dan één jaar, dan zal het bestuur het
desbetreffende lid voor royement voordragen bij de algemene ledenvergadering.
12. Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door het sturen van een email naar:
ledenadministratie@scemmeloord.nl of door inlevering van de opzeggingsbrief op het adres
van de ledenadministratie (zie website).
Opzeggingen dienen voor het einde van een kwartaal in het bezit te zijn van de
ledenadministratie. Indien een opzegging geschiedt na het begin van een kwartaal dan is het
opzeggende lid de contributie voor dat kwartaal nog verschuldigd.
13. Overschrijving andere vereniging
SC Emmeloord werkt mee aan overschrijving naar een andere vereniging met inachtneming
van de door de KNVB gestelde kaders en termijnen en onder voorwaarde dat er geen
contributieschuld is, eventuele openstaande boetes zijn voldaan en alle verplichtingen zijn
nagekomen
14. Informatieverstrekking
De penningmeester informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing tijdig alle
belanghebbenden.
Dit contributiereglement treedt in werking op 1 maart 2015.
15. Hardheidsclausule
In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid van bovenstaande af te wijken.

