Contributiereglement S.V.M.E. 2013 / 2014

Het doel van dit contributiereglement is het informeren van de leden over het bedrag
van de verschuldigde contributie en de wijze waarop de contributie moet worden
voldaan. Uitgangspunt is de financiële begroting van de vereniging en het praktisch
kunnen hanteren van de regels.

1.
Elk lid betaalt het bedrag dat hoort bij de status waarin het op 1 augustus is ingedeeld.
De statusgroepen en contributiebedragen 2013/2014 voor zowel senioren als junioren zijn:

Spelende leden

Contributie 2013-2014

Contributie 2012-2011

Senioren, heren en dames

174

156

A/B/C junioren

126

108

D/E/F junioren

108

96

MF pupillen

96

96

Veteranen

72

72

* Jeugdleden: na aanmelden als lid krijgen nieuwe leden een korting. De eerste twee maanden is de contributie nihil. In een
eerste jaar hebben MF pupillen 2 x € 8 = € 16 korting. De contributie bedraagt in het eerste jaar dan € 80.

Niet spelende leden*

Contributie 2013-2014

Contributie 2012-2011

alle categorieën

72

72

* De KNVB stelt dat alle leiders/trainers lid moeten zijn van de vereniging en daarmee van de KNVB. Met dit lidmaatschap is het
kader ook door de KNVB verzekerd in geval van voorkomende calamiteiten.
Desgewenst is het mogelijk om kosteloos kaderlid te zijn. Uiteraard kun je ook ondersteunend lid zijn voor € 72 per jaar. Een
deel hiervan wordt verplicht afgedragen aan de KNVB, een deel is gemoeid met organisatiekosten binnen SVME.

2.
De contributiebedragen worden jaarlijks met 2% geïndexeerd. Middels een besluit van de
Algemene Ledenvergadering kan van deze indexering worden afgeweken. Bedragen worden
naar boven afgerond op halve euro's.
3.
Leden kunnen in aanmerking komen voor een kortingsregeling indien zij een functie
vervullen binnen de vereniging. De korting is niet afhankelijk van de prestatie (wekelijks
actief, in wedstrijdweken actief, niet frequent actief).
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Er zijn 2 categorieën vrijwilligers te onderscheiden:
A. De KNVB stelt dat alle leiders/trainers lid moeten zijn van de vereniging en daarmee van
de KNVB. Met dit lidmaatschap is het kader ook door de KNVB verzekerd in geval van
voorkomende calamiteiten. Desgewenst is het mogelijk om als kaderlid een korting te
krijgen. Voor het seizoen 2013/2014 bedraagt de korting voor niet spelende leden € 72.
Uiteraard kun je ook ondersteunend lid blijven en zijn. De contributie is dan € 72. Een
deel hiervan wordt verplicht afgedragen aan de KNVB, een deel is gemoeid met
organisatiekosten binnen SVME.
Voor spelende leden die aanspraak maken op de korting wordt de contributie
gelijkgesteld met de contributie van niet spelende leden.
B. Vrijwilliger waarbij het lidmaatschap van SVME niet vanwege KNVB reglementen wordt
verplicht hebben geen korting.
Het dagelijks bestuur beslist wie in aanmerking komt voor een korting. De ledenvergadering
bepaalt de hoogte van de korting.
Leden aan wie geen korting is toegekend en daar wel recht op menen te hebben, dienen
zich te melden bij de penningmeester waarna het dagelijks bestuur beslist over het
toekennen van een korting.
De vrijwilliger die van het recht op de korting gebruik maakt, is in tegenstelling tot degenen
die geen korting op de contributie krijgen, entree verschuldigd bij wedstrijden van het 1e
elftal. Indien geen vrijwilligerswerk meer wordt verricht, wordt het lidmaatschap beëindigd.
4.
Nieuwe leden worden over de hoogte van de contributie per brief dan wel inschrijfformulier
geïnformeerd door de contributie/ledenadministratie.
De jaarlijkse aanpassingen, gebaseerd op de indexatie dan wel conform besluit van de
algemene ledenvergadering, worden bekend gemaakt op internet (www.svme-online.nl).
5.
De betaling moet plaatsvinden door middel van een maandelijkse automatische incasso. De
leden geven het bestuur daartoe een machtiging door het ondertekenen van een inschrijf- en
machtigingsformulier.
Niet-ingezetenen, die kunnen aantonen dat automatische incasso onmogelijk is ontvangen
een nota zonder ophoging.
Leden die door middel van een nota de contributie betalen, kan een extra bedrag van € 12
worden berekend.
6.
De contributie wordt geïnd vanaf de aanvang van het lidmaatschap en verder maandelijks
achteraf, per einde van de maand.
Na 2 mislukte incassopogingen volgt een nota. Hier kan een toeslag van € 12 worden
berekend.
Zie voor contributieachterstanden het Aanhangsel.
7.
Bij afmelding als lid wordt de automatische incasso beëindigd in de eerstvolgende
incassoperiode.
Een voetballend lid dat zich afmeldt ingaande het nieuwe seizoen dient deze afmelding
uiterlijk 1 juni kenbaar te maken.
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Bij latere afmelding zal het dagelijks bestuur een verschuldigd bedrag vaststellen, zijnde het
aantal maanden contributie in het lopende seizoen (bij niet automatische incasso) dan wel
een vergoeding voor door de vereniging gemaakte kosten.
Onder afmelden wordt verstaan het schriftelijk afmelden bij de verantwoordelijke van de
contributie-inning, ledenadministratie, penningmeester of (wedstrijd)secretaris.
8.
Jeugdleden die ingedeeld worden bij een seniorenelftal blijven de status van junior houden
en blijven de jeugdcontributie betalen totdat zij reglementair de status van senior bereiken.
9.
Het bestuur kan, in overleg met een trainer of leider, in bijzondere omstandigheden, zoals
een langdurige blessure, aan het eind van het seizoen een restitutie toekennen.
10.
Aan leden, die door het bestuur worden benoemd tot erelid, of leden die 60 jaar en langer lid
zijn van de vereniging, wordt de mogelijkheid gegeven om te worden vrijgesteld van
contributie.
11.
Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.
12.
Het bestuur kan bij bijzondere omstandigheden en buitengewone omstandigheden afwijkend
van het reglement beslissen.

AANHANGSEL
Leidend is het Contributie Reglement. Aanvullend op dit Reglement zijn als gevolg van het
niet (tijdig) betalen van de contributie de volgende bepalingen van kracht.
1. Conform het Reglement vindt de incassering vanaf de aanvang van het lidmaatschap en
verder maandelijks per einde van de maand. De leden die geen automatische incasso
hebben ontvangen 1 september een nota met het verzoek binnen 30 dagen te betalen.
2. Ieder lid die op 1 oktober niet heeft betaald ontvangt een herinnering om binnen 14
dagen te betalen.
3. Leden die op 15 oktober nog niet hebben betaald, ontvangen nog eenmaal een
aanmaning, waarbij binnen 5 dagen kan worden betaald. Indien dit niet tijdig gebeurd,
wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 12.
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