
April 2020 

Contributiebeleid V.V. Geldrop 

Inleiding 
Lid zijn van een vereniging brengt naast de vrijwillige steun ook verplichtingen met zich mee. 
Allereerst natuurlijk de verplichting om je vereniging (en dus elkaar) te steunen door dik en 
dun. Alle leden verenigd maakt namelijk de vereniging. 
Daarnaast hoort bij het lidmaatschap van de vereniging een contributie, zodat wij over de 
benodigde faciliteiten kunnen beschikken. 

Ieder seizoen kunnen de contributies binnen de club veranderen. Redenen hiervan zijn 
stijgende vaste en variabele kosten (onvoorziene uitgaven en inflatie), waar wij als club mee 
te maken hebben. Uiteraard proberen wij de stijging zo laag mogelijk te houden, o.a. door 
het zoeken van sponsoren.  

Betalingsperiode 
De contributie wordt jaarlijks in 1 keer in de 4e week van juni automatisch geïncasseerd.  

Voorafgaand aan de incasso ontvang je een mail van V.V. Geldrop.  

NB. Word je tijdens het seizoen lid, dan betaal je de contributie voor dat jaar naar rato 
(contributie -/- 25 euro vaste kosten = restbedrag : 10 x aantal rest maanden).  

De 10 maanden van het seizoen zijn de maanden augustus t/m mei. 

Automatische incasso  
De contributie wordt alleen via automatische incasso geïncasseerd. Dit gebeurt in de 4e 
week van juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen. 

Bij een mislukte incasso word je ingelicht en verzocht om het bedrag binnen 15 dagen na 
incasseringsdatum zelf over te maken naar het bankrekeningnummer van VV Geldrop. 
(eerste aanmaning) 

Mocht het niet mogelijk zijn om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (bijv. er 
wordt door de bank geen toestemming verleend) dan ben je verplicht de contributie vóór 26 
augustus te betalen (o.v.v. je naam en spelersnummer). 

Tweede aanmaning 
Als ook de tweede automatische incasso, om wat voor reden dan ook, mislukt wordt door de 
ledenadministratie contact met je opgenomen om te achterhalen of er speciale oorzaken of 
omstandigheden zijn. Denk aan een verkeerd doorgegeven bankrekeningnummer. Als er 
geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan word je door de ledenadministratie 
schriftelijk gesommeerd om binnen 14 dagen de contributie alsnog te voldoen. Tot die tijd 
mag er niet gevoetbald worden. De ledenadministratie geeft dit door aan betrokken 
aanvoerder/ leider, trainer en coördinator. 

Proefperiode 
Ga je voor het eerst voetballen, dan mag je eerst vrijblijvend meetrainen. Na deze 
vrijblijvende periode moet je beslissen of je lid wordt van V.V. Geldrop. Word je lid dan wordt 
de proefperiode wel meegenomen bij de bepaling van het contributiebedrag. Zolang je geen 
lid bent, mag je geen wedstrijden spelen 



Overschrijving 
Kom je van een andere club af dan word je direct overgeschreven. De extra kosten hiervoor, 
bovenop de contributie, bedragen 25 euro. 

Contributiereductie 
Er wordt geen contributie deels of helemaal gerestitueerd in geval van een blessure of een 
andere aandoening. 

Beëindiging lidmaatschap 
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen. Je moet schriftelijk opzeggen 
voor 15 juni van het lopende seizoen of een overschrijving aanvragen naar een andere club, 
bij de ledenadministratie. (ledenadministratie@vvgeldrop.nl) 

Besluit je na de afgesproken sluitingsdatum van 15 juni toch nog te stoppen of overschrijving 
aan te vragen, dan betaal je een onkostenvergoeding van € 45,-. 

Is het seizoen al begonnen (1 officiële wedstrijd gespeeld) en je wilt dan stoppen of 
overschrijven dan ben je het gehele contributiebedrag verschuldigd. 

Vrijstelling van contributie 
Ere-voorzitters, ere-leden en bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

Uitzonderingen 
Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het 
dagelijks bestuur van V.V. Geldrop in deze handelen naar eigen inzicht en in alle 
redelijkheid. Het dagelijks bestuur heeft het recht om van bovenstaande af te wijken. 

Contributie 2020/2021 

Categorie geboortejaar Bedrag 

Droppels en JO7 2017 t/m 2014 € 95,00 

JO8 t/m JO10 2013 t/m 2011 € 140,00 

JO11 en JO12 2010 en 2009 € 150,00 

JO13 t/m JO15 2008 t/m 2006 € 155,00 

JO16 t/m JO19 2005 t/m 2002 € 160,00 

Senioren ≤ 2001 € 190,00 

Senioren selectie ≤ 2001 € 210,00 

Veteranen ≤ 1985 € 130,00 

Rustende leden <65 1955 t/m 2001 € 95,00 

Rustende leden 65+ ≤ 1955 € 50,00 

De club factureert op geboortejaar (leeftijd) en dus niet op indeling, 

• Trainers/leiders/commissieleden worden door Geldrop aangemeld als lid van de KNVB, 
waardoor zij o.a. automatisch verzekerd zijn. Ze worden vrijgesteld van contributie. 
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