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Contributie- en boetereglement 
 

 
Artikel 1 - aanmelden lidmaatschap 
1. Het aanmeldformulier van gc&fc Olympia (hierna: de vereniging) is in te vullen vanaf 

de website van gc&fc Olympia (www.gcfc-olympia.nl).  

2. Men kan uitsluitend aangeven lid te willen worden door het volledig ingevulde 

aanmeldformulier via de website in te vullen. 

3. Indien in de van toepassing zijnde leeftijdscategorie geen ruimte is voor plaatsing in 

een team, wordt men geplaatst op een wachtlijst. Zodra er plaats is neemt Olympia 

contact op voor een intakegesprek. Olympia stelt eisen aan het gedrag van spelers en 

ouders en verwacht dat (ouders van) leden vrijwilligerstaken verrichten. Dit komt in 

het intakegesprek (bij minderjarigen in het bijzijn van de ouders) aan de orde. Pas na 

een succesvol intakegesprek kan men ingeschreven worden als lid van Olympia. Dit 

geldt ook bij overschrijvingen. Overschrijvingsformulieren worden niet aangenomen 

zonder dat een intakegesprek heeft plaatsgevonden. 

4. Binnen een maand na het insturen van het aanmeldformulier ontvangt de aanvrager 

van of namens het bestuur een ontvangstbevestiging per email en informatie over het 

plaatsen op een wachtlijst of in een team. De aanmelding is pas officieel na deze 

ontvangstbevestiging. 

5. Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB  is het lid contributie 

verschuldigd. Voor diegenen die gedurende het voetbalseizoen lid worden, wordt de 

contributie herrekend op basis van het aantal maanden van lidmaatschap in het 

lopende verenigingsjaar. De maand van aanmelding telt als maand mee. 

6. Bij de plaatsing als nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag 

(€ 15,00) wordt in rekening gebracht in het seizoen dat de speler geplaatst is in een 

team.  

7. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende 

kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één 

verenigingsjaar. 

8. Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen 

dat hij of zij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is 

gepubliceerd op de website van de vereniging. 

 

Artikel 2 - wijzigingen gegevens lid 
Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adres- email- en telefoongegevens en 

wijzigingen in (bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie. Hiervoor is 

een formulier beschikbaar op de website. Eventuele kosten die door de vereniging 

moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op het 

betreffende lid worden verhaald. Olympia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 

eventuele schade die het lid ervaart en die veroorzaakt is door een onjuist adres, 

emailadres  of telefoonnummer. 

 

 

http://www.gcfc-olympia.nl/
file:///C:/Users/Jaap/Documents/Olympia/Penningmeester/www.gcfc-olympia.nl
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Artikel 3 - contributie 
Onder contributie wordt verstaan: 

a) de jaarlijkse bijdrage, te voldoen (half)jaarlijkse termijnen via automatische incasso. 

Voor leden die tijdens het seizoen lid worden kan het verschuldigde bedrag over de 

periode tot het eerstvolgende incassomoment via een contributie-nota in rekening 

gebracht worden. Voor deze nota gelden de bepalingen in artikel; 

b) de vrijwilligersbijdrage, zoals opgenomen in het “Vrijwilligersbeleid GC&FC Olympia”. 

 

Artikel 4 - wijze van betaling 
1. Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om 

doorlopend contributie zoals bedoeld in artikel 3 en eenmalig inschrijfgeld zoals 

bedoeld in artikel 1 lid 6 te incasseren middels automatische incasso. Zonder volledig 

ingevulde  en ondertekende machtiging is plaatsing op de wachtlijst of inschrijven als 

spelend lid niet mogelijk. 

2. Voor leden die op grond van oude regelingen hun contributie niet via automatische 

incasso betalen, geldt geen verplichting tot machtiging tenzij lid 7 van toepassing 

wordt. Aan hen wordt op de in lid 3 genoemde momenten een contributienota 

uitgereikt. In verband met administratieve kosten wordt deze nota verhoogd met 

€ 2,50. 

3. De contributie bij automatische incasso wordt aan het begin van de maanden juli 

(halfjaar of jaar) en januari afgeschreven. Leden die een machtiging hebben 

afgegeven voor automatische incasso, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op 

de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden afgeschreven. 

4. Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert op de 

rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven, zal de vereniging uiterlijk 

na 30 dagen een betalingsherinnering verzenden, teneinde het lid in de gelegenheid 

te stellen aan zijn of haar contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt 

gesteld op twee weken na de verzenddatum.  

Na het verstrijken van de hiervoor genoemde vervaldatum zal de vereniging een 

laatste herinnering (brief/contributienota) verhoogd met € 5,00 administratiekosten 

verzenden, teneinde het lid alsnog in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar 

contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na 

de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart 

worden.  

5. Leden die hun contributie niet via automatische incasso betalen, dienen hun 

contributie 30 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.  

6. Leden die niet voldaan hebben aan het gestelde in lid 5 krijgen uiterlijk na 30 dagen 

een betalingsherinnering, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar 

contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na 

de verzenddatum.  

Na het verstrijken van de hiervoor genoemde vervaldatum zal de vereniging een 

laatste herinnering (brief/contributienota) verhoogd met € 5,00 administratiekosten 

verzenden, teneinde het lid alsnog in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar 

contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na 

de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart 

worden. 

http://www.gcfc-olympia.nl/
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7. Voor leden die vallen onder de in lid 2 genoemde regeling geldt bij twee 

achtereenvolgende betalingen buiten de gestelde termijn met ingang van de 

eerstvolgende contributiebetaling de verplichting tot het afgeven van een machtiging 

in de zin van lid 1. Zolang de machtiging niet is afgegeven heeft het betreffende lid 

een speel- en trainingsverbod. 

 

Artikel 5 - opzegging lidmaatschap 
1. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 15 juni van het 

lopende voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft 

plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het 

daarop volgende seizoen/verenigingsjaar. 

2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per email bij de ledenadministratie van de 

vereniging of via het mutatieformulier op de website. Uiterlijk binnen 30 dagen 

verzendt de ledenadministratie schriftelijk of per email een bevestiging van de 

opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts 

de, door de ledenadministratie verzonden, bevestiging het lid tot bewijs van 

daadwerkelijk opzegging dienen. 

3. Er vindt geen restitutie van contributie plaats indien tijdens het 

seizoen/verenigingsjaar het lidmaatschap wordt opgezegd. 

4. Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd, terwijl er nog een contributieachterstand 

bestaat, dient het lid deze verschuldigde contributie alsnog en direct volledig te 

voldoen. Artikel 6 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 

5. Zolang een contributie-achterstand bestaat werkt de vereniging niet mee aan een 

overschrijving naar een andere vereniging. 

6. Niet-betaalde contributies worden geregistreerd in de ledenadministratie. Een 

voormalig lid met een oude contributie-achterstand kan niet zonder een besluit van 

het bestuur opnieuw lid worden. 

7. Voor de wijziging van de lidmaatschapsvorm gelden de bepalingen in lid 1 en lid 2 

van dit artikel in gelijke zin. 

8. Materialen die het lid in bruikleen heeft ontvangen (zoals tenues, tassen, sleutels etc) 

dienen te worden ingeleverd. Eventuele borgsommen worden verrekend. De 

vereniging werkt niet mee aan een overschrijving zolang niet alle materialen zijn 

ingeleverd. 

 

Artikel 6 – te late betaling 
1. Indien de verschuldigde contributie inclusief eventuele administratiekosten niet 

binnen de in artikel 4 genoemde termijn is voldaan, kan het betreffende lid door het 

bestuur van de vereniging worden geschorst. Het lid is daarmee uitgesloten van 

deelname aan wedstrijden en trainingen. De schorsing wordt opgeheven 7 dagen na 

de dag van bijschrijving van de achterstallige contributie op de bankrekening van de 

vereniging.  
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2. Indien een lid door omstandigheden niet in staat is de contributie tijdig te voldoen, 

dient (een vertegenwoordiger van) dit lid contact op te nemen met de 

penningmeester vóór het verstrijken van de betaaltermijn van artikel 4. De 

penningmeester heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen een 

betalingsregeling met het betreffende lid overeen te komen. Deze regeling dient strikt 

nagekomen te worden en zal ingetrokken kunnen worden bij niet-nakoming. In dat 

geval heeft het lid een betalingsachterstand. 

3. Leden die 3 maanden na aanbieding van de contributienota nog steeds niet aan hun 

contributieverplichtingen hebben voldaan, kunnen tot royement worden voorgedragen 

aan de algemene ledenvergadering van de vereniging of het lidmaatschap opgezegd 

worden door het bestuur. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het 

voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door 

boete en rente- en incassokosten, verschuldigd. 

4. Royementen door de vereniging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse 

Voetbal Bond worden gemeld. 

5. Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval 

komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het 

lid.  

 

Artikel 7 – boetes 
1. Boetes welke aan een lid persoonlijk door de KNVB zijn opgelegd, worden aan het 

betreffende lid doorberekend.  

2. Leden die aan de vereniging een machtiging voor het innen van de contributie hebben 

afgegeven, machtigen de vereniging tevens voor het innen van boetes en 

administratiekosten die door de KNVB zijn opgelegd.  

3. Leden die aan de vereniging nog geen machtiging hebben afgegeven ontvangen 

gelijktijdig met de contributienota zoals genoemd in artikel 4 lid 2 een factuur voor de 

boete(s) die door de KNVB is (zijn) opgelegd. 

4. Boetes welke door de KNVB aan een team zijn opgelegd, worden voorgelegd aan het 

verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur kan besluiten of en in welke mate de 

boete verhaald wordt op één of meerdere leden van het betreffende team. Inning van 

de boete is de verantwoordelijkheid van de begeleiding en de aanvoerder van het 

betreffende team.  

5. De regelingen in de artikelen 4 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing bij de 

inning van boetes, tenzij in artikel 7 daar specifiek van wordt afgeweken. 

 

Artikel 8 – hardheidsclausule 
1. Indien een lid door een (langdurige) blessure, ziekte of ongeval met een lange 

revalidatieperiode van ten minste 6 maanden niet kan deelnemen aan trainingen en 

wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het 

betreffende lid schriftelijk een verzoek met motivering en bewijsstukken in bij het 

verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur neemt hier tijdens de laatste 

bestuursvergadering van een seizoen een besluit over. Dit besluit is onbetwistbaar. 

2. Zwangerschap van vrouwelijke leden is een reden tot gedeeltelijke restitutie van 

contributie. 
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3. Gedeeltelijke restitutie van contributie betekent dat de verschuldigde contributie na 

een periode van 6 maanden wordt aangepast naar die van een niet-spelend lid. 

4. In overige onvoorziene en/of niet in dit reglement geregelde situaties heeft het 

bestuur de bevoegdheid een besluit te nemen over de hoogte en de verschuldigdheid 

van contributie en boetes. Dit kan op eigen initiatief van het bestuur of op verzoek 

van een lid. 

 

Artikel 9 – reglementswijziging 
1. Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering op .. mei 2014 en is 

met ingang van 1 juni 2014 geldig. 

2. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van 

de vereniging. 
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