
 

Toelichting bij het inschrijfformulier. 

 

Contributiebedragen huidige seizoen. Bedragen zijn voor een heel seizoen. 

 

Senioren € 170,= 

Junioren (A-B-C teams) € 140,= 

Pupillen (D-E-F teams) € 125,= 

Mini’s €  85,= 

Rustend lid €  40,= 

Veteranen €  90,= 

 

1. Inschrijfformulier. 

- Het lidmaatschap moet worden aangevraagd middels inlevering van een volledig ingevuld 

en ondertekend inschrijfformulier. 

- Leden ouder dan 11 jaar dienen een recente pasfoto bij te sluiten met op de achterzijde 

de naam en geboortedatum van het lid. 

- Leden ouder dan 16 jaar dienen naast een pasfoto ook een kopie van geldig 

legitimatiebewijs bij te sluiten. 

- Het inschrijfformulier kunt u afgeven bij de ledenadministratie of mailen. Voor adressen 

zie rechter bovenhoek op het inschrijfformulier. 

- Het lidmaatschap is pas een feit na goedkeuring van de TC en het bestuur. 

 

2. Lidmaatschap. 

- Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste de duur van het lopende 

verenigingsjaar, hetgeen loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

- Ieder jaar ontvangen alle actief voetballende leden een schrijven waarin zij kenbaar 

kunnen maken om door te gaan of te stoppen met voetballen bij v.v. Sv.S.S.S. Dit 

schrijven ontvangt u in februari / maart van het lopende verenigingsjaar. 

- Bij aanmelding tussen 1 april en 30 juni is dit tenminste voor de duur van het volgende 

verenigingsjaar. 

- Beëindiging van het lidmaatschap kan slecht geschieden met ingang van 1 januari en 1 

juli van een verenigingsjaar. De afmelding moet schriftelijk worden ingediend en wel 

tenminste voor de eerder genoemde data. 

- Bij niet tijdige afmelding is nog contributie verschuldigd over het gehele half jaar. De 

hieraan ten grondslag liggende reden is dat de vereniging bij niet tijdige afmelding nog 

wel bondscontributie aan de K.N.V.B. verschuldigd is. 

- Opzegging (bij voorkeur met opgaaf van reden) kan op 1 van de volgende manieren: 

• Per email naar: ledenadministratie@svsss.nl 

• Schriftelijk naar: v.v. Sv.S.S.S. t.a.v. Ledenadministratie; Verzonken Kasteel 24,  

5071 KD  UDENHOUT. 

• Bij inventarisatie na de winterstop. 

- Van iedere opzegging wordt door ons altijd een schriftelijke bevestiging verstuurd. 

- Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, 

welke uitsluitend ter beoordeling zijn van het bestuur van v.v. Sv.S.S.S. Bijzondere 

redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: overlijden, verhuizing of militaire dienst. 

- Het dragen van het originele Sv.S.S.S. tenue is verplicht. 

- Er wordt pas medewerking verleend aan een overschrijving naar een andere vereniging 

als het lid aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
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3. Contributieverplichting. 

- Bij aanmelding is contributie verschuldigd per 1 januari en per 1 juli van ieder 

verenigingsjaar. 

- Bij aanmelding van nieuwe leden ben je pas speelgerechtigd als de contributie is betaald. 

- Indien men lid wordt gedurende het lopende seizoen dan zal bij inschrijving vanaf 1 

november tot 1 januari en van 1 mei tot 1 juli geen contributie geheven worden. 

- De contributie wordt 2x per jaar automatisch ingehouden van uw bank of girorekening. 

Hiervoor zal door elk nieuw lid bij aanmelding een machtiging dienen te worden overlegd, 

waarbij v.v. Sv.S.S.S. gemachtigd wordt de verschuldigde contributie en eventuele kosten 

van gele en rode kaarten van uw bank of girorekening af te schrijven. 

- In geval men geen machtiging tot automatische incasso afgeeft en of wenst af te geven 

zal er € 5,= aan administratie en incassokosten in rekening worden gebracht. 

- Indien de contributie om redenen niet automatisch geïnd kan worden ontvangt men een 

factuur die binnen 3 weken betaald moet worden. Wordt hieraan wederom niet voldaan 

dan ontvangt men een betalingsherinnering die dan binnen 10 dagen betaald dient te 

worden. Betaald men deze ook niet dan volgt een tweede herinnering met daarboven op 

een boete van € 5,= 

- Indien een lid na alle herinneringen nog niet betaald zal zijn of haar spelerspasje worden 

ingenomen. Dit houdt dan in dat betrokken spe(e)l(st)er pas weer kan trainen en spelen 

nadat aan de betalingsverplichting is voldaan. 

- Bij tussentijdse opzegging zal er geen restitutie plaatsvinden van de contributie. In 

bijzondere gevallen kan hiervoor afgeweken worden door het bestuur van v.v. Sv.S.S.S. 

 

4. Wijzigingen. 

- Wijzigingen die betrekking hebben op de persoonlijke gegevens dienen direct door te 

gegeven te worden aan de ledenadministratie. Dit kan via mail of via een brief. 

 

5. Verzekering tijdens het actieve lidmaatschap. 

- De vereniging zal zorgdragen voor aanmelding bij de collectieve ongevallenverzekering 

van de K.N.V.B. voor actief spelende leden, alsmede voor degenen die een officiële 

functie binnen de vereniging hebben. Hiervoor dient u wel lid te zijn van Sv.S.S.S. 

 

6. Gezinskorting. 

- Gezinskorting wordt gegeven als meer dan 3 (jeugd)leden uit 1 gezin lid zijn van v.v. 

Sv.S.S.S. U betaald dan vanaf het 4e lid geen contributie. 

 

 

Afwijkingen van bovenstaande regels zijn alleen toegestaan na goedkeuring door het bestuur van 

v.v. Sv.S.S.S. 

 

 

 

Wij wensen u een prettige tijd bij onze vereniging toe. 

 

Bestuur Sv.S.S.S. 

 


