
Contributie 

 
Algemeen: 
 
Binnen onze vereniging vorderen wij contributie van onze leden ter dekking van de kosten en ter 
voorziening van investeringen nu en in de toekomst. 
 
Het contributiebedrag dat een lid verschuldigd is, is volledig afhankelijk van het soort lidmaatschap. 
Onderstaand definiëren we de verschillende soorten leden binnen onze vereniging  
Actief lid : Lid neemt deel aan officiële wedstrijden. 
Niet actief lid : Lid neemt niet deel aan officiële wedstrijden (of uitsluitend op verzoek). 
Vrijwilliger : Diegene die in één seizoen minimaal 10 maal actief in functie is getreden  
   binnen onze vereniging. Beoordeling hiervan ligt bij het bestuur van de vereniging. 
 
Vrijwilligers van de vereniging krijgen € 40 korting op de te betalen contributie. Diegene die uitsluitend 
vrijwilliger is, is geheel vrijgesteld van contributie. 
 
Niet actieve leden (steunende leden) betalen een contributie van € 35,00  per seizoen. 
 
Nieuwe leden hebben de mogelijkheid om, als een vorm van proeftijd, maximaal 5 trainingen bij te wonen 
zonder dat ze lid zijn. Ze mogen dan nog niet deelnemen aan officiële wedstrijden. Daarna is contributie 
verschuldigd. 
 
Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van automatische incasso, zal hiervoor € 10,00 administratiekosten 
bij de contributie in rekening gebracht worden. Bij een nieuw lidmaatschap zal een incassomachtiging 
verstrekt worden. Een machtigingsformulier kan ook altijd aangevraagd worden via 
penningmeester@svmelderslo.nl. 
 
Voetbal: 
 
De contributie voor één seizoen bedraagt: 
     Bedrag:  Restitutie 
       per maand: 
 
19 jaar en ouder    € 115,00 € 7,50  
17-18 jaar    € 95,00  € 5,00 
15-16 jaar    € 75,00  € 4,50 
13-14 jaar    € 65,00  € 4,00 
11-12 jaar    € 60,00  € 3,75 
9-10 jaar    € 55,00  € 3,50 
6-8 jaar     € 50,00  € 3,25 
5 jaar     € 40,00  € 3,00 
 
Wandelvoetbal    € 60,00  € 3,75 
Veteranen in Beweging   € 60,00  € 3,75 
 
Peildatum leeftijd is 31 december van het seizoen waarover contributie verschuldigd is.  
Contributiebedrag is altijd in één termijn verschuldigd. 
 

Jeugdleden betalen naast contributie tevens € 10,00 per seizoen voor de waskosten die gelijktijdig met de 
contributie betaald dienen te worden. Uitgezonderd de , zij spelen namelijk geen competitie. 
 
Korfbal: 
 
De contributie voor één seizoen bedraagt: 
     Bedrag:  Restitutie 
       per maand: 
 
19 jaar en ouder    € 215,00 € 15,00  
17-18 jaar    € 185,00 € 12,00 
15-16 jaar    € 175,00 € 11,00 
13-14 jaar    € 165,00 € 10,00 



11-12 jaar    € 140,00 € 9,00 
9-10 jaar    € 115,00 € 7,50 
6-8 jaar     € 95,00  € 5,00 
5 jaar     € 70,00  € 4,50 
 
Midweek    € 170,00 € 11,00 
Vrouwen in Beweging   € 100,00 € 7,00 
 
Peildatum leeftijd is 31 december van het seizoen waarover contributie verschuldigd is.  
Het contributiebedrag kan indien gewenst ook in twee of vier termijnen worden voldaan. 
 
Jeugdleden betalen naast contributie tevens € 10,00 per seizoen voor de waskosten die gelijktijdig met de 
contributie betaald dienen te worden. Uitgezonderd de Kangoeroeclub, zij spelen namelijk geen competitie. 
 
 
Restitutie: 
 
Restitutie van contributie is mogelijk na een afwezigheid van minimaal 2 maanden i.v.m. blessure, ziekte, 
zwangerschap of een andere door het bestuur als geldig bevonden reden. 
Om in aanmerking te komen voor restitutie dient door het lid (of ouder van het lid) een formulier "Aanvraag 
restitutie contributie" ingevuld te worden. Dit is verkrijgbaar bij Anouk Hagens van de commissie Financiën 
& Sponsoring (penningmeester@svmelderslo.nl). Het formulier dient daar, vóór het einde van het seizoen 
waarop deze restitutie betrekking heeft, ook weer ingeleverd te worden. Vervolgens zal het formulier binnen 
het bestuur worden beoordeeld waarna terugkoppeling naar het lid plaatsvindt. Alle toegekende restitutie 
wordt vervolgens tegen het einde van lopende seizoen terugbetaald. 
 
Indien men lid wordt tijdens het seizoen dan zal voor de niet gespeelde maanden het vastgestelde 
restitutiebedrag in mindering gebracht worden op de totale contributie. 
 
Bij afmelding gedurende het seizoen blijft het volledige contributiebedrag voor het lopende seizoen 
verschuldigd. Er is derhalve geen recht op restitutie. 
 
Voor de berekening van restitutie loopt een seizoen van september t/m mei. Het restitutiebedrag kan dus 
maximaal voor 9 maanden per seizoen worden toegepast. 
 
Bij beëindiging van het lidmaatschap bij wisseling van het seizoen dient men zich af te melden vóór 1 april. 
Bij afmelding na deze datum is men conform statuten voor het volledige opvolgende seizoen contributie 
verschuldigd. 
 
 


