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Contributiereglement FC Geleen Zuid (versie 1-8-2016)

Statutaire regeling omtrent contributie
Alle leden van FC Geleen Zuid zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, die door
het dagelijks bestuur, in opdracht van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, met een verschillend bedrag aan contributie. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie (art. 12 lid 1 en 2
statuten).
Contributiebetaling
De contributie wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso. Hiervoor dient het lid een
machtiging aan de ledenadministratie te geven. Het machtigingsformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.
De contributie kan ook worden betaald via een overschrijving naar het rekeningnummer van de
vereniging.
Leden die de contributie via automatische incasso voldoen, betalen de contributie in principe in 2
termijnen, doorgaans op 1 september en 1 januari van het lopend seizoen.
De contributie die via overschrijving betaald wordt dient voor 1 oktober te zijn voldaan.
Hoogte contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Een tabel van de hoogte van de verschillende contributie categorieën wordt vermeld op de website van FC Geleen Zuid.
Te late betaling van uw contributie
In geval van te late betaling is het lid een boete verschuldigd van € 5,--.
Indien de contributie na de 1ste aanmaning niet binnen 14 dagen is voldaan wordt het lid met onmiddellijke ingang door het bestuur uitgesloten aan alle activiteiten van FC Geleen Zuid.
Niet tijdig betalen betekent dus ook niet spelen. Uitgesloten spelers zijn pas weer gerechtigd zodra zij aan al hun betalingsverplichtingen hebben voldaan inclusief de te betalen boete.
Leden die binnen 14 dagen na de 2e aanmaning nog steeds niet aan hun contributieverplichting
hebben voldaan kunnen tot royement worden voorgedragen aan het bestuur van de vereniging.
Hun lidmaatschap eindigt dan. De contributie en de boete blijven echter verschuldigd.
Royementen wegens niet voldoen aan de verschuldigde financiële verplichting zullen worden
gemeld bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.
Zolang door een lid niet aan alle contributieverplichtingen over de laatste 5 jaar is voldaan, zal
de vereniging niet meewerken aan een overschrijving naar een andere vereniging.
Onder het niet betalen van de contributie wordt onder meer ook volstaan het bij gegeven automatische incasso storneren van de inning. Voor leden die overgaan tot stornering omdat er bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening staat of omdat men het niet eens is met de inning
geldt uiteraard hetzelfde als van de leden die te laat betalen.
Hardheidsclausule
Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen en zwaarwegende redenen, dit ter beoordeling van het bestuur (art. 12 lid 3 statuten). Als algemene lijn zal
worden aangehouden dat indien spelers het gehele seizoen niet in staat zijn geweest te spelen
en te trainen (door bijvoorbeeld langdurige blessures, werk, studie e.d.) zij voor 1 juni van het
seizoen 50% van de door hun betaalde contributie gerestitueerd krijgen.
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Tussentijdse aan-/afmelding van het lidmaatschap
Indien bij de afmelding sprake is van een gegronde reden, kan het opzeggende lid een verzoek
tot een (gedeeltelijke) teruggave van de contributie indienen bij de ledenadministratie. Onder gegronde reden wordt bijvoorbeeld verstaan: een (langdurige) ziekte die sporten niet mogelijk
maakt en een (zware) blessure met een langdurige revalidatieperiode. Of er sprake is van een
gegronde reden is ter beoordeling van het bestuur (art. 12 lid 4 statuten).
Uw lidmaatschap opzeggen: Volg de juiste procedure!!!
Natuurlijk kan het voorkomen dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Dit dient schriftelijke te
worden doorgegeven aan onze ledenadministratie (dus niet aan de trainer/leider).
Stuur tijdig een mail naar: ledenadministratie@fcgeleenzuid.nl met uw verzoek tot uitschrijving.
U wordt dan automatisch uitgeschreven en de automatische inning van de contributie wordt dan
uiteraard ook per eerstvolgende betaling beëindigd.
Uitzonderingen
Behoudens besluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen zijn de leden
van het dagelijks bestuur bevoegd in voorkomende gevallen van dit reglement af te wijken.
Ingangsdatum en wijziging van dit reglement
Dit reglement gaat in op 1-8-2016. Alle vorige versies van dit reglement komen per deze datum
te vervallen.
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