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1 Inleiding  

Voetbalvereniging Reiger Boys heeft in aanvulling op de statutair vastgelegde 
contributieverplichting (zie statuten) een “Contributie Reglement” dat is vastgesteld in de 
Algemene Ledenvergadering. 
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2 Begripsbepalingen 

Reiger Boys  : Voetbalvereniging Reiger Boys gevestigd te Heerhugowaard 
Lid   : Natuurlijk persoon die aan activiteiten van v.v. Reiger Boys meedoet. 
Contributie  : De financiële bijdrage die men is verschuldigd om lid te zijn van 
     v .v. Reiger Boys 
VWB                                   :  De financiële bijdrage die men is verschuldigd indien men geen 

vrijwilligerswerkzaamheden verricht voor v.v. Reiger Boys 
Kledingfonds  : Uitleen clubtenue (shirt, short, kousen) 
Ledenadministratie : Het orgaan dat namens het bestuur belast is met het verwerken van 
     aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen van leden. 
Contributieadminstratie: Het orgaan dat namens het bestuur belast is met het factureren 
     en incasseren van de contributie 
Aanvrager  : Natuurlijk persoon die een volledig ingevuld aanmeldingsformulier heeft 
     ingediend. 
Sportlink  : Centraal (geautomatiseerd) verwerkingsprogramma 
Verenigingsjaar  : 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar. 
ALV   : De algemene ledenvergadering van v.v. Reiger Boys 
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3 Toepassingsgebied en inwerkingtreding 

3.1 Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van de v.v. Reiger Boys, van toepassing op alle 
leden van v.v. Reiger Boys. 

3.2 Dit reglement treedt per direct in werking.  
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4  Aanmelden lidmaatschap 

4.1 V.v. Reiger Boys gebruikt een aanmeldingsformulier. Dit is te downloaden via de website van v.v. 
Reiger Boys (www.reigerboys.nl). Indien men niet beschikt over een computer, kan men een 
aanmeldingsformulier aanvragen bij de ledenadministratie. 

4.2 Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier uit te printen, te 
ondertekenen en te retourneren aan de ledenadministratie [zie website voor adresgegevens 
ledenadministratie]. Niet volledig ingevulde of niet ondertekende formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

4.3 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager tevens te kennen dat hij 
akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement. Dit reglement is te raadplegen via de website van 
v.v. Reiger Boys en is tevens opvraagbaar bij het bestuur. 

4.4 Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt door de vereniging  contact opgenomen met de 
aanvrager, dit kan telefonisch, per mail of per brief met informatie over plaatsing op een wachtlijst of 
over plaatsing in een team/groep. De aanvrager wordt lid op het moment van plaatsing binnen een 
team. 

4.5 Het bestuur kan de toetreding van een aanvrager weigeren. Desgevraagd zal het bestuur de reden 
van weigering opgeven. 

4.6 De aanvrager is contributie verschuldigd vanaf het moment van lidmaatschap van v.v. Reiger Boys tot 
maximaal einde van het contributiejaar. 

4.7 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

4.8 Afmelding dient te geschieden vóór 15 juni  

 
 

  

http://www.reigerboys.nl/
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5 Lidmaatschap 

5.1 Elk verenigingsjaar worden in de ALV de contributiebedragen vastgesteld. Voor iedere 
lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag zoals bedoelt in punt 6 van dit reglement 
worden vastgesteld. 

5.2 Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal 
Bond (KNVB), welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid. 

5.3 Leden die op grond van punt 11 [achterstand van betalingen] van dit reglement te laat zijn met het 
betalen van de verschuldigde contributie kunnen geen aanspraak maken op de faciliteiten die aan 
het lidmaatschap verbonden zijn. 

5.4 Leden dienen adreswijzingen, e-mailadreswijzigingen en mobiele telefoonnummers per omgaande 
aan de ledenadministratie door te geven. Eventuele kosten die door v.v. Reiger Boys moeten worden 
gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen kunnen op het desbetreffende lid worden 
verhaald. 
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6  Lidmaatschapscategorie indeling  

 
Elk lid speelt in een bepaalde categorie. De leeftijd op 1 januari van het jaar waarin het verenigingsjaar start 
is bepalend voor de categorie waarin het lid speelt. Het totale contributiebedrag is per categorie 
verschillend. Deze categorieën zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). 
 
Het komt voor dat een jeugdlid in een andere categorie speelt dan dat zijn / haar leeftijd aangeeft. De 
contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd en staat dus los van het feit of een lid in een andere 
categorie speelt. 

 
Categorie Leeftijd per 1 januari 

Kabouters (mini pupillen) 4,5– 5 jaar 
F- pupillen 6 – 7 jaar 
E – pupillen 8- 9 jaar 
D – pupillen 10 - 11 jaar 
C – junioren 12 - 13 jaar 
B – junioren 14 - 15 jaar 
A – junioren 16 - 17 jaar 
Senioren 18 jaar en ouder 

 

Wilko
Getypte tekst
UitzonderingVoor de jeugdleden in de zaal, die uitkomen in een senioren team, wordt de contributie in rekening gebracht, die geldt voor de senioren.
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7  Contributie 

7.1 Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage welke een lid of een begunstiger conform de 
statuten van v.v. Reiger Boys moet betalen. Jaarlijks zal de door het bestuur voorgestelde contributie 
voor het daaropvolgend verenigingsjaar door de ALV worden bekrachtigd. 

7.2 Contributiefactuur 

De contributiefactuur wordt met ingang van seizoen 2015/2016 digitaal verstuurd. Als de e-
mailgegevens van het lid niet juist zijn doorgegeven aan de ledenadministratie zal een schriftelijke 
factuur per post verstuurd worden, waarbij een verhoging in rekening wordt gebracht van €2,50 voor 
administratiekosten. 

7.3 Wijze van betaling 

De contributie dient te worden betaald door middel van een bankoverboeking binnen de gestelde 
betalingstermijn vermeld op de factuur. 

7.4 Indien de persoonlijke omstandigheden van een lid daartoe aanleiding geven kan het bestuur 
afwijken van het door de ALV vastgestelde contributiebedrag. 

7.5 Voor diegene die gedurende het verenigingsjaar lid worden geldt dat zij de volledige contributie zijn 
verschuldigd, indien zij lid worden vóór 1 januari van dat verenigingsjaar. Worden zij lid na 1 januari 
van dat verenigingsjaar dan is slechts de helft van de conform het eerste lid van dit artikel 
vastgesteld contributie verschuldigd. 

Dit geldt voor veldvoetbal én zaalvoetbal. 

7.6 Restitutie van contributie is niet mogelijk tenzij het bestuur hiervoor toestemming verleend. Of er 
sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen staat geheel ter beoordeling aan het 
bestuur. 

Zie ook paragraaf 10 Hardheidsclausule 

7.7 V.v. Reiger Boys hanteert geen gezinskortingen. Er is wel een korting bij lidmaatschap veld en 
zaalvoetbal Reiger Boys. 

7.8 Voor de geldende contributiebedragen voor veld- en zaalvoetbal verwijzen wij u naar: 
www.reigerboys.nl 

 

7.9 Selectietoeslag 

Op dit moment is er geen selectietoeslag van toepassing. Het toepassen van deze toeslag kan bij 
bestuursbesluit worden bepaald met goedkeuring van de ALV.  

http://www.reigerboys.nl/
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8 Vrijwilligersbijdrage 

 
1. Inleiding: 

 
Op de algemene leden vergadering van v.v. Reiger Boys van 18 november 2008 is het besluit 
genomen ingaande seizoen 2009-2010, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor alle ingeschreven 
spelende leden. Deze bijdrage is een verplichting en geen vrijwillige bijdrage. De statuten van de 
vereniging zullen overeenkomstig worden aangepast.  
Uitzondering zijn de spelende leden, die alleen zijn ingeschreven voor het zaalvoetbal bij onze 
vereniging.  
 
2. Reden van dit besluit. 
 
De vereniging heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Dit is mede ontstaan door de 
verhuizing van het oude complex aan de Beukenlaan naar het huidige complex aan de Lotte 
Beesedijk. Het wordt echter steeds moeilijker om jaarlijks voldoende vrijwilligers te werven om de 
club draaiende te houden. Lid zijn van een grote voetbalvereniging als Reiger Boys is niet geheel 
vrijblijvend. Juist vanwege de gekozen verenigingsvorm zijn alle leden samen de motor van de club. 
Dit betekent dat er ook bepaalde taken alleen met gezamenlijke inspanningen kunnen worden 
gerealiseerd. Belangrijke taken binnen de club kunnen dan ook niet meer als vrijblijvend worden 
beschouwd. De vereniging is hier voor te groot geworden. Vanaf het seizoen 2009-2010 werd er 
binnen Reiger Boys aan alle spelende leden de verplichting worden opgelegd bepaalde taken voor de 
vereniging te verrichten. In de Algemene Leden Vergadering van 18 november 2008 is hier 
goedkeuring aan gegeven. Deze verplichting is niet vrijblijvend. Er zal er een extra bijdrage voor de 
vereniging worden berekend in de contributie. Deze vrijwilligers bijdrage zal worden geïncasseerd 
gelijktijdig met de contributie en zal € 35,00 per spelend lid voor een seizoen bedragen. Voor de 
mini-pupillen (kabouters) is deze bijdrage € 20,00 per spelend per seizoen. Door het een aantal 
malen per jaar uitvoeren van vrijwilligerstaken, kunnen deze bijdragen worden terug verdiend. 
 
3. Voor wie gelden de verplichtingen? 
 
De verplichting diensten voor Reiger Boys te verrichten geldt niet voor een ieder. Er is duidelijk een 
keuze gemaakt. De beoogde doelgroep is: degene, die als ouder en/of speler actief bij het voetballen 
is betrokken en daarom gebruik maakt van de faciliteiten van de vereniging.  
Uitvoering van de taken/activiteiten kan alleen geschieden door het spelend lid zelf of door zijn/haar 
familielid (ouder, verzorger, opa, oma). Voor leden jonger dan 18 jaar wordt uitgegaan van het feit 
dat het spelend lid deze vrijwilligerstaak niet zelf uitvoert. 
 
Het bestuur is bevoegd om aan de hand van de bevindingen de lijst met taken/activiteiten, duur 
en/of het aantal te verrichten diensten per seizoen te wijzigen.  
Restitutie van de vrijwilligersbijdrage vindt niet plaats, indien de taak niet (volledig) is uitgevoerd. In 
bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd dispensatie te verlenen. 
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4. Hoe geef ik mij op? 

Het op elektronische manier aanmelden als vrijwilliger is op dit moment niet mogelijk. Aanmelden is 
mogelijk door de gegevens van de speler (naam, adres en geboortedatum) te mailen naar 
vrijwilligers@reigerboys.nl  Vermeld tevens wat de voorkeursfunctie is en wie deze gaat vervullen. 
Na ontvangst nemen wij contact met u op. 

Uw voorkeur is echter geen garantie voor de definitieve toewijzing van de functie. 
 
5. Wat gebeurt er als ik geen vrijwilligerswerk wil doen. 
 
Niet meedoen is ook een optie, maar kost geld. Als u kiest om geen vrijwilligerswerk te doen, dan 
krijgt u de reeds betaalde vrijwilligersbijdrage niet retour.  
 
6. Restitutie VWB 
 
De vrijwilligersbijdrage (VWB) wordt altijd eerst in rekening gebracht. Aan het einde van het seizoen 
wordt gekeken wie vrijwilligerswerk heeft verricht en als aan de voorwaarden is voldaan, wordt het 
bedrag terugbetaald bij afmelding of verrekend met de contributie van het nieuwe seizoen. 
 
Deze procedure wordt ook toegelicht op de website: Algemeen -> Vrijwilligers -> 
Vrijwilligersprotocol. 
 
Zorg voor een juiste registratie van de vrijwilligersverplichting; aftekenen vrijwilligerslijst en melding 
aan vrijwilligerscoördinator. 
 
  
7. Criteria voor vrijstelling vrijwilligersbijdrage. 
 
Van elk spelend lid wordt minimaal 8 uur vrijwilligerswerk per voetbalseizoen verwacht. Met de 
introductie van het vrijwilligersprotocol seizoen 2009-2010 geldt dit ongeacht het aantal spelende 
leden per woonadres t/m 17 jaar. Voor alle overige leden van 18 jaar en ouder en óók behorende tot 
hetzelfde gezin dient per lid de vrijwilligersbijdrage betaald te worden. Dan wel de 8 uur 
vrijwilligerswerk per seizoen per gezinslid van 18 jaar en ouder. Voorbeeld:  
 
Per woonadres:  

1 spelend lid jonger dan 18 jaar 
8 uur vrijwilligerswerk of 35 euro vrijwilligers bijdrage  
per woonadres 

2 spelende leden jonger dan 18 jaar 
8 uur vrijwilligerswerk of 35 euro vrijwilligers bijdrage  
per woonadres 

3 spelende leden jonger dan 18 jaar 
8 uur vrijwilligerswerk of 35 euro vrijwilligers bijdrage  
per woonadres 

1 spelend lid jonger dan 18 jaar en  
1 spelend lid 18 jaar of ouder 

16 uur vrijwilligerswerk of 70 euro vrijwilligers bijdrage  
per woonadres 

1 spelend lid jonger dan 18 jaar en  
2 spelende leden 18 jaar of ouder 

24 uur vrijwilligerswerk of 105 euro vrijwilligers bijdrage  
per woonadres 

2 spelende leden jonger dan 18 jaar en  16 uur vrijwilligerswerk of 70 euro vrijwilligers bijdrage  

mailto:vrijwilligers@reigerboys.nl
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1 spelend lid 18 jaar of ouder per woonadres 

3 spelende leden jonger dan 18 jaar en  
1 spelend lid 18 jaar of ouder 

16 uur vrijwilligerswerk of 70 euro vrijwilligers bijdrage  
per woonadres 

 
 

8. Vrijstelling 
 
Leden die als niet-spelend lid geregistreerd staan en ook geen voetballend lid in zijn/haar huishouden 
(zelfde adres) hebben, zullen deze bijdrage niet hoeven te betalen. 
Voor jeugdleden t/m 17 jaar, behorende tot één gezin en wonende op één adres behoeft slechts 1x 
per seizoen de vrijwilligersbijdrage betaald te worden. Voor alle overige leden van 18 jaar en ouder 
en óók behorende tot hetzelfde gezin dient ook per lid de vrijwilligersbijdrage betaald te worden. 
 
9. Vrijwilligersfonds 
 
De via de contributienota’s ontvangen vrijwilligersbijdragen worden in de administratie van Reiger 
Boys op een aparte grootboekrekening verantwoord, genaamd: vrijwilligersfonds. Op deze rekening 
worden de terugbetalingen en verrekeningen van de aangemelde vrijwilligers, die hun taak hebben 
verricht, afgeboekt. Het positieve saldo (na terugbetaling en verrekening) van dit vrijwilligersfonds 
zal ten goede komen aan de actieve vrijwilligers binnen de vereniging. Bij een eventueel resterend 
saldo zal er bij bestuursbesluit worden beslist waaraan dit kan worden besteed. 
 
10. Verantwoording 
 
Op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering zal de penningmeester van v.v. Reiger Boys 
verslaglegging doen van de baten en lasten van genoemd vrijwilligersfonds. Daarnaast is er binnen de 
vereniging een vrijwilligerscoördinator aangesteld welke zeker dient te stellen dat het gehele proces 
functioneert en optimaal wordt uitgevoerd. 
Daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur iom de vrijwilligerscoördinator 
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9 Achterstand van betalingen 

 

9.1 Betalingstermijnen 

De contributiefacturen worden mid/eind juli van het verenigingsjaar naar de leden verzonden. De 
volgende betalingstermijnen worden hierbij afgesproken: 

 Factuurdatum contributie : 31 juli  : Betalen vóór 1 september 

 1ste aanmaning   : 15 september 

 2de aanmaning   : 15 oktober 

 Overdracht naar incasso : 1 november 
 

9.2 Betalingsregeling: 

Een betalingsregeling is uitsluitend mogelijk na schriftelijk akkoord van de Contributieadministrateur. 
Er kan maximaal in drie termijnen worden betaald. De bijkomende kosten voor herinnering en 
aanmaningen zijn voor rekening van het lid. De laatste termijn moet uiterlijk betaald zijn voor 1 
november. Is de laatste betaling op 1 november niet binnen, dan zal ook deze vordering 
meegenomen worden bij de incassoprocedure. 
 

9.3 Overdracht naar incasso: 

Alle bijkomende (incasso) kosten komen voor rekening van het verschuldigde lid. V.v. Reiger Boys 
maakt hierbij gebruik van de diensten van een incassobureau. Is een vordering ‘uit handen’ gegeven 
dan is het aanvragen van een betalingsregeling niet meer mogelijk. 
 

9.4 Actie bij overdracht naar incasso: 

Indien een vordering overgedragen is naar een incassobureau is het deelnemen aan activiteiten bij 
v.v. Reiger Boys niet meer toegestaan. Hieronder wordt verstaan het niet meer mogen deelnemen 
aan trainingen/wedstrijden o.i.d. Bij teams spelend met spelerspas wordt de spelerspas ingenomen. 
Na betaling van alle openstaande bedragen (incl. alle bijkomende kosten) is het weer toegestaan deel 
te nemen aan de activiteiten. 
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10 Hardheidsclausule 

10.1 Bij opzegging gedurende het verenigingsjaar blijft de volledige contributie verplichting bestaan tenzij 
er sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen, waarbij te denken aan een ernstige 
en langdurige blessure, zwangerschap of verblijf in het buitenland. Dit dient gemeld te worden aan 
de contributieadministratie binnen één maand na het ontstaan van de één van deze redenen. In 
geval van langdurige blessure / zwangerschap dient een doktersverklaring getoond te worden. 

10.2 De vereniging zal geen restitutie van contributie verlenen gedurende het verenigingsjaar. In de onder 
punt 9.1 genoemde bijzondere gevallen of zwaarwegende redenen zal de teveel betaalde contributie 
worden doorgeschoven naar het volgende verenigingsjaar. Indien het lid om deze reden gedwongen 
zal moeten stoppen, dan wordt de teveel betaalde contributie terugbetaald.  

 
Of er sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen staat geheel ter beoordeling aan 
het bestuur. 
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11 Kledingfonds 

 

11.1 Inleiding 

Op de algemene ledenvergadering van 31 januari 2013 is het besluit genomen ingaande het seizoen 
2014/2015 een kledingfonds in te voeren, waaraan door alle ingeschreven spelende leden moet 
worden deelgenomen 
  

11.2 Reden van dit besluit 

 De vereniging. stelt zich ten doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue. De 
verstrekte kleding blijft eigendom van de vereniging en wordt in bruikleen verstrekt aan het team en 
de spelers/speelsters. 
 

11.3 Bijdrage 

De eigen bijdrage voor het kledingfonds is vastgesteld op € 20,00 per seizoen per spelend  lid. De 
minipupillen (kabouters) zijn vrijgesteld van deze bijdrage. De bijdrage kan worden aangepast op 
voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering. 
  

11.4 Kledingreglement 

Alle gebruikers van de beschikbaar gestelde kleding moeten akkoord gaan met de  bepalingen, die 
zijn opgenomen in het kledingfondsreglement. Voor het reglement verwijzen wij u naar 
www.reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
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12 Reglementswijziging 

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de ALV met een gewone 
meerderheid van stemmen. 

 




