Contributiebeleid
Inleiding
Leden 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 ledenadministrateur iov het bestuur.
Contributiebedragen
vv Arnhemia kent de volgende contributiebedragen per soort lid en leeftijdscategorie:
Categorie

Contributie
per maand

Pupillen:
F en E
€ 17.50
D/C/B/A
€ 18,50
35 +
€ 10,00
Senioren*
€ 20,50
*Inclusief 35+
Donateurs / Kaderleden

Contributie
per jaar
€
€
€
€

210,00
222,00
120,00
246,00

Vanaf € 24,00 per jaar

Gelre Pas:
De indiener van de GelrePas Arnhem Card gaat akkoord met de voorwaarden die gerelateerd zijn aan de
Gelre Pas. GelrePas houders dienen daarvoor een aan te wijzen coupon uit het couponboekje in te leveren en
een kopie van de Gelre Pas. Na het indienen van de GelrePas en het verrekenen van de GelrePas met de
gemeente Arnhem zal vv Arnhemia over gaan tot verrekening van de contributie. Hierbij zal verrekening
plaatsvinden met (eventueel) betaalde contributies en (eventueel) nog openstaande kosten. Het Ibannummer
van het lid zal voor vv Arnhemia ter beschikking blijven bestaan voor het incasseren van boetes, en andere
door vv Arnhemia of derden opgelegde bedragen. Bij het – tussentijds - beëindigen van het lidmaatschap
ontvangt u geen restitutie voor de Gelre Pas.
Automatische incasso
Leden geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van de contributie van het door het
lid opgegeven Ibannummer:
•
•
•
•
•
•

De contributie die vv Arnhemia hanteert is jaarcontributie.
Als service naar onze leden, wordt de contributie echter in twaalf termijnen
– 1 juli t/m 30 juni – geïncasseerd.
Contante betaling: kan alleen door de jaarcontributie vooruit te voldoen
Alle door de KNVB opgelegde boetes zullen door de vereniging direct in de lopende maand of de
daarop volgende maand via de automatische incasso door de ledenadministratie met het desbetreffende
lid / team verrekend worden
Indien deze bedragen niet kunnen verrekend worden met het lid / team dan is de procedure benoemd
onder incassobureau van toepassing
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Incassoprocedure
Indien een incasso niet lukt of door het lid gestorneerd wordt is de volgende procedure van
toepassing:
•
•
•
•

Bij een mislukte incasso wordt een maand later opnieuw geprobeerd de contributie automatisch te
incasseren
Als deze incasso wederom mislukt ontvangt het lid ( of de ouder / verzorger ) een mail of er wordt
contact opgenomen
Bij 3 ( mislukte ) pogingen wordt het lid de toegang tot trainingen / wedstrijden en andere activiteiten
van Arnhemia ontzegt
Tevens kunnen er aanvullende kosten in rekening minimaal € 5 gebracht worden

Aanmaning
Als het lid of ouder / verzorger op geen enkele wijze reageert op de verzoeken van Arnhemia reageert dan
wordt door Arnhemia contact opgenomen:
De volgende zaken komen hierbij aan de orde:
Ouders / verzorgers worden op de hoogte gebracht van de nieuwe achterstand en de gevolgen
voor het kind.
Ouders / verzorgers kunnen de achterstand alleen contant voldoen.
De speler kan per direct niet meer aan voetbalactiviteiten meedoen.
De trainer wordt op de hoogte gebracht.
De speler wordt uit het team verwijderd.
De speler wordt uitgeschreven als spelend lid en kan de rest van het voetbaljaar niet meer aan
voetbalactiviteiten meedoen
Aan overschrijving naar een andere vereniging wordt alleen meegewerkt als de volledige achterstand
plus / eventueel de contributie voor het lopende jaar volledig contant wordt
Als de speler in het volgende jaar wil meedoen aan voetbalactiviteiten bij Arnhemia, kan dat alleen als
voor aanvang van het seizoen de achterstand is ingelopen.
Incassobureau
Voldoet een lid ook na aanmaning niet aan zijn verplichtingen dan zal de vordering bij een incassobureau
worden aangeboden. De hierbij komende kosten vermeerderd met de openstaande contributie zullen eveneens
voor rekening van het lid komen.
Schorsing
Betaalt het lid de contributie niet binnen de daarvoor gestelde richtlijnen, dan volgt er automatisch een
volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen
en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De ledenadministratie geeft dit door
aan verantwoordelijke kaderleden.
Pas nadat het lid de achterstallige contributie volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven.
Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft toch de contributie voor
het gehele jaar verschuldigd!
De belangrijkste reden daarvoor is dat vv Arnhemia in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft
gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of aangaan van
kaderverplichtingen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met, door het bestuur besloten worden om
van deze regeling af te wijken
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Beëindiging lidmaatschap
•
•

•
•

Door overschrijving naar een andere vereniging:
o Het lid moet aan al zijn verplichtingen voldaan hebben anders is het lid niet speelgerechtigd
voor de nieuwe vereniging
Lid stopt met voetballen: afmelden bij de ledenadministratie
o Bij het uitschrijven uit de ledenadministratie moet aan alle verplichtingen zijn voldaan. Indien
het lid, ouder of verzorger niet aan de verplichtingen voldoet dan volgt automatisch de incasso
procedure
Door schorsing of royement bestuur:
o procedure zal per situatie worden vastgesteld door het bestuur
Afmelden door lid:
o Via de website / mail aan de ledenadministratie
o Lid, ouder of verzorger moet aan de contributieverplichtingen blijven voldoen tot aan het eind
van het seizoen 30 juni!

Mutaties
Het lid, ouder of verzorger is zelf verantwoordelijk tijdig wijzigingen zoals, nieuwe adres, gewijzigd
Ibannummer door te geven aan de ledenadministratie. Deze wijzigingen kunt u via mail doorgeven aan de
ledenadministratie.
ledenadministratie@vvarnhemia.nl
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