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Spelende leden zijn volledige contributie verschuldigd en deze is verschuldigd per datum van
aanmelding.
Niet spelende leden (vrijwilligers) zijn geen contributie verschuldigd; V.V. Musselkanaal betaalt
de jaarlijkse KNVB-bijdrage voor deze leden.
Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
Het aanmelden tot lid dient schriftelijk te gebeuren, middels het aanmeldingsformulier.
Spelende leden dienen bij aanmelding ook het machtiginggedeelte in te vullen. Het
aanmeldingsformulier dient ondertekend te worden ingeleverd.
Bij aanmelding van minderjarige leden dient een van de ouders of de wettelijke
vertegenwoordiger dit formulier te ondertekenen.
Een pasfoto voor een KNVB-legitimatiekaart dient te worden bijgevoegd bij het
aanmeldingsformulier, dit geldt voor nieuwe leden geboren in 2003 of eerder.
Vanaf de leeftijd van16 jaar dient tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs,
paspoort of identiteitsbewijs) te worden bijgevoegd bij het aanmeldingsformulier.
Contributie-inning geschied per automatische incasso per kwartaal, telkens per februari, mei,
augustus en november of per jaar telkens per augustus. Bij storno van de geïncasseerde
contributie zal het lid er zelf voor zorgdragen dat de contributie op bankrekening 3435.01.163
van de voetbalvereniging V.V. Musselkanaal alsnog wordt overgemaakt.
Indien de verschuldigde contributie niet is overgemaakt voor het einde van de betreffende
contributiemaand, zal het lid worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden.
Gezinskorting;
het eerste lid betaalt het volledige contributiebedrag,
het tweede lid betaalt het volledige contributiebedrag,
het derde lid en de daarop volgende leden betalen het,
contributiebedrag minus 25%,
het oudste lid wordt beschouwd als het eerste lid enz.
Normaal kan er geen teruggave plaatsvinden voor eenmaal betaalde contributie. In bijzondere
gevallen beslist het bestuur.
Wanneer een lid door zijn leeftijd naar een andere leeftijdscategorie overstapt, zal het
contributiebedrag m.i.v. nieuwe seizoen worden aangepast.
Een erelid is geheel vrijgesteld van contributie.
Beëindiging van het lidmaatschap kan op ieder moment plaatsvinden. Men is echter contributie
verschuldigd tot het einde van het seizoen. Opzeggen dient schriftelijk bij de secretaris te
gebeuren. Het lidmaatschap dient voor 1 juni te worden opgezegd.

Contributie

Seizoen 2014 – 2015
Totaal / jaar

Senioren
A junioren
B/C junioren
D/E/F pupillen
Donateurs
Niet spelend lid

Contributieregelement vv Musselkanaal

€
€
€
€
€
€

138,00
100,00
88,00
82,00
22,00
44,00

kwartaal
€
€
€
€
€
€

34,50
25,00
22,00
20,50
5,50
11,00

versie 1 juli 2014

