
Contributiereglement V.V. Eijsden per 1 februari 2023 

Bedragen en termijnen 

Elk lid betaalt het bedrag dat hoort bij de statusgroep waarin het op 1 augustus is ingedeeld. De 
statusgroepen en contributiebedragen per seizoen voor senioren, junioren, passieve leden en 
vrijwilligers zijn:  

Veldvoetbal: 

• Senioren leden: € 260
• Onder 20/19/17 leden: € 220
• Onder 15/14/13/11/10/9/8 leden: € 160
• Onder 7 leden: € 120
• Veteranen: € 260

Zaalvoetbal: 

• Senioren/junioren: € 120

Passieve leden: € 75 

De contributiebedragen worden jaarlijks in 10 termijnen geïnd (maandelijks in de maanden 
augustus t/m mei). De betaling dient plaats te vinden door middel van automatische incasso. 
De incasso zal plaatsvinden omstreeks de 25e van de betreffende maanden. Na 1 mislukte 
incasso-poging, volgt een mail met het verzoek alsnog het betreffende termijnbedrag te voldoen. 
Na deze mail volgt nog een herinnering. Als 2 weken na deze herinnering alsnog niet betaald is, 
mag het betreffende lid niet voetballen voor VV Eijsden tot de betaling volbracht is.  

Aanmelding/afmelding leden 

Nieuwe leden worden over de hoogte van de contributie schriftelijk geın̈formeerd door de 
ledenadministratie. Eventuele aanpassingen worden bekend gemaakt via de website 
(www.vveijsden.nl). Nieuwe leden die zich aanmelden gedurende het lopende seizoen, betalen 
vanaf de maand van inschrijving contributie.  

Bij afmelding als lid in de periode 1-7 tot 1-1, volgen geen automatische incasso’s meer vanaf 1-
1. Bij afmelding als lid in de periode 1-1 tot 1-7 volgen geen automatische incasso’s meer vanaf 
1-6. Een lid dat zich afmeldt ingaande het nieuwe seizoen, dient deze afmelding uiterlijk 1 juni 
kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij 
verantwoordelijke van de ledenadministratie. Meer info hierover is te vinden op de website via 
volgende link: https://www.vveijsden.nl/afmelden-lid.html.

http://www.vveijsden.nl/
https://www.vveijsden.nl/afmelden-lid.html


 
Verdere toevoegingen 

Jeugdleden die ingedeeld worden bij een seniorenelftal blijven de status van junior houden en 
blijven de jeugdcontributie betalen totdat zij reglementair de status van senior bereiken.  

Het bestuur kan in bijzonder omstandigheden, zoals een langdurige blessure, aan het eind van 
het seizoen een restitutie toekennen.  

Leden, die door het bestuur worden benoemd tot erelid, of leden die 60 jaar en langer lid zijn 
van de vereniging, zijn vrijgesteld van contributie.  

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  
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