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In de Statuten van de vereniging is o.a. het volgende bepaald:
Artikel 2 lid 2:
Artikel 4 lid 1:
Artikel 4 lid 3:
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen
lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor
diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.
8 lid 1: de leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene
ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën
worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
8 lid 2: wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de
contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
11 lid 1: de vereniging kent naast leden ook begunstigers.
11 lid 2: begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en
die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde
bijdrage te storten.

Het voorgaande in aanmerking nemend luidt het contributiereglement van de R.K.S.V. Nuenen voor het
seizoen 2019 – 2020 als volgt:
1. : Het lidmaatschap van de vereniging kent de volgende categorieën:
cat. A1: spelend lid; Senioren en Dames
cat. A2: spelend lid; Senioren en Dames, deel uitmakend van een selectieteam
cat. B1: spelend lid; Junioren en Meisjes
cat. B2: spelend lid; Junioren en Meisjes, deel uitmakend van een selectieteam
uit de Jeugd onder 19 tot en met de Jeugd onder 9.
cat. C : niet spelend lid die als vrijwilliger een functie (begeleidend respectievelijk bestuurlijk)
uitoefent,
cat. D : niet spelend lid die onder contract een functie (trainer, verzorger) uitoefent,
cat. E : niet spelend lid die geen functie uitoefent (begunstiger).
cat. F : trainende leden en Old Stars
2. : Alle leden worden aangemeld bij de KNVB. De kosten van dit lidmaatschap (contributie, verzekering)
zijn voor rekening van de R.K.S.V. NUENEN.
3. : De contributie voor het lidmaatschap zal in principe via automatische incasso worden geïnd aan het
begin van elk seizoen (juli). Alle leden dienen daartoe eenmalig hun goedkeuring te geven, nieuwe
leden doen dit bij aanmelding op het aanmeldingsformulier.
Leden die geen toestemming geven tot automatische incasso ontvangen een acceptgiro welke eveneens
aan het begin van het seizoen (juli) moet zijn betaald; de contributie wordt dan verhoogd met € 7,50
voor administratie- en bankkosten.
4. : Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 juli schriftelijk te worden gemeld bij de
ledenadministrateur.
Leden die zich tussen 1 juli en 31 augustus afmelden als lid zijn € 16,00 (kosten KNVB lidmaatschap)
verschuldigd. Leden die zich na 1 september afmelden zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd.
5. : De hoogte van de contributie per 1 juli wordt, op voorstel van het Bestuur, vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering in mei. Deze bedraagt voor de respectievelijke categorieën:
cat. A1 : € 250,00
cat. A2 : € 270,00
cat. B1 : € 178,00
cat. B2 : € 189,00
cat. C/D : €
0,00
cat. E
: € 56,00
cat. F
: € 102,00
De spelende leden die als vrijwilliger een functie (begeleidend respectievelijk bestuurlijk) uitoefenen,
krijgen een korting van € 40.- op de contributie die aan het einde van het seizoen op hun rekening
wordt gestort.
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6. : Nieuwe leden. In- c.q. overschrijving middels het aanmeldingsformulier waarbij éénmalig € 15,00
contant voor administratiekosten moet worden betaald. De contributie wordt berekend naar rato van
de resterende maanden in het lopende seizoen.
Gezinnen met 3 of meer leden kunnen, indien ze dat wensen, de penningmeester verzoeken om
gespreide betaling van de contributie. Deze regeling behelst 50% betaling in juli c.q. december.
7.: Medisch lidmaatschap. Spelers of speelsters die tijdens de training of wedstrijd geblesseerd raken en
gediagnosticeerd worden met een herstelperiode van 6 maanden of langer komen in aanmerking voor
het medisch lidmaatschap. Het geblesseerde lid dient hiertoe zelf een verzoek in te dienen bij de
penningmeester. De contributie voor het medisch lidmaatschap is gelijk aan dat van een niet spelend
lid die geen functie uitoefent (cat. E). De eerder betaalde contributie als spelend lid wordt gerestitueerd
onder aftrek van de contributie van het medisch lidmaatschap.
8.: Trainende leden en Old Stars. Deze maken gebruik van de trainingsfaciliteiten gedurende het seizoen.
Bestuur R.K.S.V. NUENEN
Per besluit ALV d.d. 3 juni 2019
P.S. er bestaat ook een kledingreglement. Zie hiervoor www.rksvnuenen.nl
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Aanpassing bedragen n.a.v. besluit ALV 23-05-2016
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