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Contributieregeling 

Algemeen 

Leden dienen jaarlijks de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie 
te betalen. De bedragen zijn afhankelijk van de lidcategorie. Leden worden op basis van 
de door de NEVOBO jaarlijks gepubliceerde leeftijdsgrenzen ingedeeld in de categorieën 
Senior, Jeugd ABC en Jeugd DEF (Mini's). De afwikkeling van de betalingen geschiedt 
door de contributieadministratie, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
Daarnaast kennen wij aparte contributie voor  Recreanten en Verenigingsleden. 
 
De contributie wordt in twee delen gefactureerd. De eerste factuur wordt omstreeks 15 
oktober verzonden en de tweede factuur omstreeks 15 maart. De contributie dient 
binnen 2 weken na ontvangst van de factuur betaald te worden. 
 
Facturen worden bij voorkeur per e-mail verzonden. Aan die leden waarvan in de 
ledenadministratie geen e-mail adres is opgegeven, wordt een papieren factuur 
verzonden. 
 

Jeugd DEF spelend in de C-Jeugd 

De kosten voor de training en het teamgeld zijn voor C-jeugd hoger dan voor jeugd DEF.  
Voor leden die op grond van hun leeftijd in de lidcategorie jeugd DEF vallen, maar die 
spelen in de categorie C-jeugd wordt daarom de contributie voor de lidcategorie Jeugd 
ABC in rekening gebracht. 

Verzuim van betaling 

Leden die verzuimen tijdig te betalen ontvangen 30 dagen na het versturen van de 
contributie-factuur een herinneringsfactuur. Indien dan binnen 3 weken nog niet is 
betaald ontvang het lid een 2e herinneringsfactuur verhoogd met €5 
administratiekosten. Indien de eerste nota voor 1 januari en de tweede nota voor 1 juni 
niet is voldaan bestaat de mogelijkheid dat het lid met onmiddellijke ingang wordt 
geschorst. Schorsing betekent dat het niet langer is toegestaan deel te nemen aan enige 
verenigingsactiviteit. 

 

Lidmaatschap tijdens het seizoen 

Nieuwe leden hoeven slechts voor het gedeelte van het seizoen dat zij lid zijn een 
evenredig deel van de contributie te betalen. Hiervoor wordt het seizoen opgedeeld in 
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een periode van 4 maanden (sep-dec) en een periode van 5 maanden (jan-mei). Voor 
beide periodes is de contributie gelijk.  
 
Voorbeeld: Iemand die in november lid wordt betaalt 2/4 van de contributie over de 
periode sep-dec en iemand die in maart lid wordt betaalt 3/5 van de contributie over de 
periode jan-mei. 
 

 

Langdurige afwezigheid tijdens het seizoen 

Leden die door dwingende omstandigheden tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de 
rechten die hun lidmaatschap van de vereniging met zich meebrengt (bijvoorbeeld 
zwangerschap, blessures of reizen die langer duren dan 6 weken) kunnen dispensatie 
c.q. restitutie van de contributie aanvragen bij de penningmeester. De dispensatie c.q. 
restitutie betreft de periode dat zij hun rechten als lid niet hebben kunnen uitoefenen 
(dus minimaal 6 weken in de periode sep-mei). 
 
De hoogte van de restitutie wordt bepaald op basis van de geldende contributie -/- de 
contributie die geldt voor “Verenigingsleden” (dat zijn de niet-spelende leden).  
Voorbeeld: een jeugdlid met een jaarcontributie van € 216,-- is geblesseerd van 
december t/m februari (3 maanden). De contributie voor een Verenigingslid is € 30,-- 
per jaar. De restitutie bedraagt (€ 216 - € 30) / 9 mnd. (maximaal aantal maanden 
lidmaatschap) x 3 mnd. (aantal maanden blessure) = € 62.  
 
 

Beëindiging lidmaatschap tijdens het seizoen 

Wijzigingen en afmeldingen die niet voor 15 augustus zijn ontvangen kunnen niet meer 
door de ledenadministratie en NEVOBO worden verwerkt. Daarom bent u in die 
gevallen de contributie verschuldigd die geldt voor een Verenigingslid.  
Bij afmeldingen na 1 september is contributie verschuldigd over het aantal maanden dat 
het seizoen al is verstreken. Voor de berekening: zie “Langdurige afwezigheid tijdens het 
seizoen”. 
 
 

Ereleden 

Deze leden zijn vrijgesteld van het betalen van de verenigingscontributie. 
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Contributie tabel 

De contributietabel wordt vermeld op de website www.vvsurf.nl alsmede op de 
contributienota. 
 
 

Extra training 

 
Voor vertegenwoordigende teams (Heren 1, Dames 1) kunnen extra trainingen worden 
georganiseerd. Daarnaast kan voor (jeugd)teams waar potentie in zit om hoofdklasse te 
spelen ook een extra training worden georganiseerd. Leden die deelnemen aan deze 
extra trainingen betalen daarvoor een bijdrage van € 25,- per seizoen. Talentvolle leden 
die door de Technische Commissie worden uitgenodigd om naast de training met hun 
eigen team ook deel te nemen aan de training van een ander, hoger team hoeven 
daarvoor geen extra bijdrage te betalen. 
 
Indien een team dat niet voldoet aan bovenstaande criteria toch een extra training wil 
hebben, worden de daadwerkelijk te maken kosten hiervan doorberekend aan de 
desbetreffende teamleden. Deze kosten betreffen de (extra) zaalhuur en 
trainersvergoeding. Dat betekent een extra contributie van € 42,50 per half jaar per 
teamlid, uitgaande van 10 deelnemers. Dit tarief kan worden aangepast als er meer of 
minder dan 10 teamleden deelnemen aan de extra training. 
 
 
Speeltenue 
 
Alle competitiespelende Senior- en Jeugdleden dienen een wedstrijdshirt aan te 
schaffen; de prijs is € 25,--. Indien een speler na 1 jaar geen gebruik meer wil maken van 
het shirt kan het weer worden ingeleverd en de speler ontvangt dan € 16,-- retour. 
Indien het shirt na 2 jaar wordt ingeleverd geldt een restitutie van € 8,--. Als het shirt 
ouder is dan 2 jaar wordt geen vergoeding meer gegeven bij inlevering. 
Voor de heren geldt ook een verplichte aanschaf van een wedstrijdbroekje. De kosten 
daarvan zijn € 15,--. Ook hiervoor geldt een restitutieregeling na 1 en 2 jaar; de 
bedragen zijn respectievelijk € 10,-- en € 5,--. 


