v.v. Musselkanaal
Opgericht 14 maart 1931
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Spelende leden zijn volledige contributie verschuldigd en deze is verschuldigd per datum van
aanmelding.
Niet spelende leden zijn geen contributie verschuldigd. De v.v. Musselkanaal betaalt de jaarlijkse KNVBbijdrage voor deze leden.
Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
Het aanmelden tot lid moet schriftelijk gebeuren, door middel van het aanmeldingsformulier.
Spelende leden moeten bij aanmelding ook de machtigingskaart invullen. Het aanmeldings formulier
moet ondertekend worden ingeleverd.
Bij aanmelding van minderjarige leden moet een van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger dit
formulier ondertekenen.
Een pasfoto voor een spelerskaart moet worden bijgevoegd bij het aanmeldingsformulier. Dit geldt voor
alle nieuwe leden geboren op of voor 1 januari 2005. (Vanaf de D-junioren)
Vanaf de leeftijd van 16 jaar moet tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs,
paspoort of identiteitsbewijs) worden bijgevoegd bij het aanmeldingsformulier.
De contributie mag per kwartaal aan de vereniging worden betaald. Als voorwaarde geldt dat deze
contributie automatisch door de penningmeester wordt geïncasseerd. De contributie wordt door de
penningmeester in augustus, november, februari en in mei automatisch van uw rekening
afgeschreven. Bij storno van de geïncasseerde contributie moet de contributie zo spoedig mogelijk
door uzelf op IBAN rekening NL51 RABO 0343 5011 63 van de voetbalvereniging V.V.
Musselkanaal worden overgemaakt.
Een lid wordt uitgesloten van deelname aan wedstrijden indien de verschuldigde contributie en of
bijdrage kledingfonds niet is overgemaakt voor het einde van de desbetreffende contributiemaand.
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.
De gezinskorting geldt niet voor de bijdrage in het kledingfonds.
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 en
bijdrage kledingfonds verschuldigd tot aan het eind van het seizoen. Opzeggen moet schriftelijk via
de penningmeester gebeuren. Het lidmaatschap moet voor 1 juni worden opgezegd. De
adresgegevens van de penningmeester staan in het briefhoofd van deze bijlage en op het
aanmeldingsformulier vermeld.
Onderstaande contributies en bijdrage kledingfonds gaan in per 1 juli 2016.

Contributie Seizoen 2016-2017
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Contributiereglement v.v. Musselkanaal seizoen 2016/2017

15,00
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Versie 1 juli 2016

