
 

 

Contributiereglement VV Caesar / L. Vos 
Seizoen 2022 – 2023 e.v. 
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 december 2021 
 
 
 

Artikel 1 – Reikwijdte en betalingsplicht 
Alle leden van VV Caesar/L. Vos zijn (conform statuten) verplicht tot het betalen van 
contributie. De regels die hiervoor gelden zijn vastgelegd in dit contributiereglement, 
dat door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging is goedgekeurd. 
 
Artikel 2 – Inningsmomenten van de contributie 
Inning van de contributie door de vereniging geschiedt standaard één keer per jaar (in 
de maand oktober). Indien gewenst is het mogelijk om de contributie in twee termijnen 
te betalen. Inning van deze tweede termijn door de vereniging geschiedt in de maand 
februari. 
 
Artikel 3 – Wijze van betaling van de contributie 
Betaling van de contributie verloopt via ClubConnect. Leden ontvangen ter betaling van 
hun contributie een betaalverzoek per e-mail met instructies. In overleg met de 
penningmeester is het mogelijk de contributie te betalen middels een automatisch 
incasso. De vereniging brengt hiervoor wel additionele administratiekosten in rekening. 
 
Artikel 4 – Niet betalen van contributie binnen vastgestelde termijn en sancties 
Indien wordt vastgesteld dat een lid de verschuldigde contributie niet binnen de 
vastgestelde termijn heeft voldaan, is het bestuur genoodzaakt het desbetreffende lid 
uit te sluiten van trainingen en/of wedstrijden tot het moment dat de betaling is 
geschiedt. 
 
Artikel 5 – Hoogte van de te betalen contributie 
De hoogte van de te betalen contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld. De bedragen zijn momenteel als volgt bepaald: 

Categorie Hoogte 
contributie per 5 

maanden 

Totale 
contributie per 

seizoen 
Prestatieve seniorenteams (1e en 2e team) € 125,00 € 250,00 
Recreatieve seniorenteams (3e/4e/5e/dames) € 115,00 € 230,00 
A-junioren / JO19 € 105,00 € 210,00 
B-junioren / JO17 / MO17 € 105,00 € 210,00 
C-junioren / JO15 / MO15 / JO14 € 105,00 € 210,00 
D-pupillen / JO13 / JO12 € 95,00 € 190,00 
E-pupillen / JO11 / JO10 € 95,00 € 190,00 
F-pupillen / JO9 / JO8 € 75,00 € 150,00 
Mini-F / JO7 € 55,00 € 110,00 
G- team € 60,00 € 120,00 
Veteranen team € 70,00 € 140,00 
Niet-spelende leden (lid club van 50) € 25,00 € 50,00 

 



 

 

 
Artikel 6 – Proefperiode voor nieuwe leden 
Voor nieuwe leden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde 
proefperiode. Dit gebeurt altijd in overleg in overleg met iemand van het Management 
Team Voetbal (Frans Feron of Peter Beckers). Tijdens deze periode is er géén 
contributie verschuldigd. Wanneer de proefperiode afloopt en een aanmelding als lid 
volgt, geldt dit reglement met terugwerkende kracht naar het moment van start van de 
proefperiode. 
 
Artikel 7 – Uitzonderingsbepalingen 
Alle leden van VV Caesar / L. Vos betalen in de regel volle contributie zoals geldend voor 
de betreffende categorie van dat lid. Hierop zijn slechts de volgende 
uitzonderingsbepalingen mogelijk: 

1. Wanneer er uit één gezin meerdere kinderen lid zijn van onze vereniging, zal de 
contributie bij het derde kind (waarbij het oudste kind geldt als eerste kind) 
worden gehalveerd. Een vierde kind en volgende kinderen worden volledig 
vrijgesteld van contributie. Deze uitzonderingsbepaling geldt enkel voor 
inwonende kinderen. 

2. Leden die persoonlijk wedstrijden spelen en/of trainen en die daarnaast 
onbezoldigd jeugdleider/ jeugdtrainer zijn, betalen géén contributie. Een 
jeugdleider/jeugdtrainer is diegene die een jeugdteam structureel begeleidt op 
zaterdag en die daarnaast minstens één keer per week een jeugdteam traint (al 
dan niet onder begeleiding van een sectie-coördinator). 

3. Niet-spelende leden die officiële onbezoldigde vrijwilligerstaken verrichten voor 
de vereniging, worden vanwege die werkzaamheden vrijgesteld van contributie. 

4. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie. 
5. Vrijstellingen zoals omschreven in art. 7.2  t/m 7.4 gelden te allen tijde alleen 

voor de betreffende persoon zelf. Deze vrijstelling kan in geen geval gelden voor 
andere gezinsleden die persoonlijk wedstrijden spelen en/of trainen (tenzij dit 
gezinslid zelf ook onder art. 7.2 t/m 7.4 valt). 

 
Artikel 8 – Hardheidsclausule 
Het bestuur houdt te allen tijde het recht vanwege moverende redenen te kunnen 
afwijken van het bovenstaande reglement. Dit is slechts op zeer incidentele basis 
mogelijk en alleen na een besluit van het voltallige bestuur. 
 
Vragen 
Indien u vragen heeft over dit contributiereglement of wanneer zich abusievelijk 
vergissingen hebben voorgedaan bij de inning, kunt u zich richten tot de 
penningmeester (Kevin Bosch) of voorzitter (Michael Theuns) van de vereniging. 
 
 
Bestuur VV Caesar/ L. Vos 


