Informatiebulletin contributie Z.B.V.H. seizoen 2017-2018
Voor u ligt het informatiebulletin contributie voor het seizoen 2017-2018 van de
voetbalvereniging Z.B.V.H. uit Zuid-Beijerland, welke in werking is getreden per 1 juli
2017.
Contributiebedragen
Door de Algemene Leden Vergadering is op 17 januari 2017 besloten de contributie
voor het seizoen 2017-2018 vast te stellen op de volgende bedragen per categorie
per jaar (exclusief reiskosten jeugd):
Onder 7
Onder 9
Onder 11
Onder 13
Onder 15
Onder 17
Onder 19
Senioren
7 tegen 7
Rustende leden

Basis
€ 40,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00

Spelend lid
€ 40,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 65,00
€ 70,00
€ 105,00
€ 15,00
€ -,=

Totaal
€ 80,=
€ 90,=
€ 95,=
€ 100,=
€ 115,=
€ 125,=
€ 135,=
€ 180,=
€ 90,=
€ 75,00

Pupillen en junioren die uitsluitend trainen en geen competitie en/of bekerwedstrijden
spelen betalen alleen de basiscontributie.
De contributie wordt in één termijn in rekening gebracht, tenzij u aangeeft in
meerdere termijnen te willen betalen. De wijze van in rekening brengen wordt later
in dit bulletin beschreven.
Opzegging van het lidmaatschap voor het seizoen 2018-2019 dient uiterlijk op 31 mei
2018 plaats te vinden. Opzegging na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie
voor het gehele seizoen 2018-2019 verschuldigd is.
Reiskostenvergoeding jeugd
Omdat niet alle ouders bij toerbeurt met een team naar uitwedstrijden kunnen rijden,
heeft ZBVH besloten bovenop het geldende contributiebedrag een “vervoerstoeslag”
van € 20,00 te rekenen. Deze zal gelijktijdig met de contributie in één gelijke termijn
aan u in rekening worden gebracht.
Hierdoor kunnen wij iedereen die met zijn of haar auto naar uitwedstrijden rijdt een
vergoeding verstrekken. De leider van elk team regelt welke ouders zullen rijden en
zorgt voor de betaling. De vergoeding bedraagt voor zestallen € 175, zeventallen
€ 200 per seizoen, voor elftallen is dit € 250 per seizoen.

Korting 3 of meer jeugdleden uit één gezin
Het bestuur heeft besloten gezinnen met 3 of meer jeugdleden financieel enigszins te
compenseren. De korting geldt alleen indien er uit één gezin 3 of meer jeugdleden
(tot en met leeftijdscategorie Onder-19) lid zijn van de vereniging. Onder een gezin
wordt verstaan: wonend op hetzelfde adres. De korting wordt berekend over de
contributiebedragen voor de jongste leden van het gezin.
De korting is als volgt:
- 3e jeugdlid uit één gezin: 25% korting over het contributiebedrag per seizoen
voor het jongste lid.
- 4e (en meer) jeugdlid uit één gezin: 40% korting over het contributiebedrag per
seizoen voor het jongste lid.
Indien 4 of meer jeugdleden uit één gezin, geldt de hoogste korting voor het jongste
lid van het gezin.
Vrijwilligersplan
De kosten voor het vrijwilligersplan (zie separate brief vrijwilligersplan verstrekt via
mail in juli 2017) worden via de contributie geïncasseerd. De bijdrage bedraagt
€ 25 per seizoenshelft, derhalve € 50 per seizoen. Deze bijdrage zal vooraf in één
termijn (september) bij de leden worden geïncasseerd. Indien vrijwilligerswerk is
gedaan, zal de bijdrage worden teruggestort (1e termijn in januari, 2e termijn in juli).
Wasgeld
Voor de teams die de wedstrijdkleding door de vereniging laten wassen wordt een
vergoeding via de contributie in rekening gebracht, in plaats van de wekelijkse
contante betaling.
Deze vergoeding wordt vastgesteld op € 25 per persoon per seizoen (25 wedstrijden
á € 1 per wasbeurt) en wordt in één termijn vooraf in rekening gebracht op basis van
de teamindeling zoals deze op het moment van factureren, bekend is.
Bij langdurige afwezigheid kan een gedeelte van het wasgeld worden teruggevraagd.
Wijze van incasso
De contributie kan op drie verschillende manieren worden betaald:
1) Automatische incasso
2) Factuur via e-mail
3) Factuur via post
Automatische incasso
Hiertoe dient een doorlopende machtiging ingevuld en ingeleverd te worden (deze is
als bijlage bij dit bulletin opgenomen). De contributie wordt dan per einde van de
maand van de door u opgegeven rekening geïncasseerd. Incassering zal
plaatsvinden rond 25 augustus van elk jaar. Aan betalen via automatische incasso
zijn geen kosten verbonden. Indien u reeds in voorgaande jaren een
machtigingsformulier heeft ingevuld, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen. Het betreft
namelijk een doorlopende machtiging.

Factuur via e-mail
U kunt ervoor kiezen de contributiefactuur via de mail te ontvangen. U dient zelf voor
overboeking naar de bankrekening van Z.B.V.H. zorg te dragen binnen de daartoe
gestelde termijnen. Aan deze wijze van betaling van de contributie zijn geen kosten
verbonden.
De facturen per email zullen worden verstuurd in augustus van ieder seizoen. Indien
u reeds in voorgaande jaren de antwoordstrook heeft ingevuld, dan hoeft u dat niet
opnieuw te doen.
Factuur via post
Als laatste mogelijkheid kunt u de contributie middels de daartoe via de post
ontvangen factuur voldoen. Ook dan dient betaling te geschieden binnen de daartoe
gestelde termijnen. Aangezien we van bijna alle leden de beschikking hebben over
een emailadres en deze wijze van facturatie tijdrovend is en kosten met zich
meebrengt (envelop, papier, inkt, postzegel e.d.) wordt de contributiefactuur niet
meer via de post verzonden, tenzij hier uitdrukkelijk om wordt verzocht. Hiervoor zal
een bedrag van € 5,= per termijn in rekening worden gebracht.
Betaling van de contributie zonder automatische incasso kan nog altijd
kosteloos plaatsvinden door te kiezen voor het ontvangen van de factuur via
de e-mail. Hiertoe dient u een mail te sturen naar de penningmeester
penningmeester@zbvh.nl met de volgende informatie:
- Naam of namen van het lid of de leden
- Emailadres waarop u de factuur wenst te ontvangen
U kunt ook de bijgevoegde antwoordstrook invullen en inleveren bij Stephan
Vreeman.
Te late betaling
De termijn voor de betaling via factuur wordt gesteld op 30 dagen. Wanneer niet
binnen 30 dagen betaald is, wordt een 1e aanmaning verstuurd 14 dagen na het
verstrijken van de betalingstermijn. U heeft vervolgens 14 dagen om de contributie
alsnog te voldoen. Als de contributie dan nog niet is betaald zal een 2e aanmaning
worden verstuurd, verhoogd met een boete van € 2,50. Deze dient vervolgens
binnen 14 dagen betaald te worden, op straffe van een derde en laatste aanmaning
met een boete van € 5,=. Hierna heeft u nogmaals 14 dagen om de contributie te
voldoen.
Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn van de 3e aanmaning nog
niet heeft plaatsgevonden, mogen geen wedstrijden meer gespeeld worden en/of
mag niet meer worden deelgenomen aan activiteiten georganiseerd door de
vereniging totdat betaling van de contributie heeft plaatsgevonden.
De contributie dient derhalve uiterlijk 1 december betaald te zijn voordat
bovenstaande maatregel in werking treedt.
Zuid-Beijerland, 1 augustus 2017
Bestuur Z.B.V.H.
Bijlagen:
- Machtigingsformulier
- Antwoordstrook factuur via email

Antwoordstrook aanmelding contributiefactuur via email / post
JA, voor onderstaand lid / onderstaande leden ontvang ik voortaan met ingang van
het seizoen 2017/2018 graag de contributiefactuur via email:
Naam lid / leden:

1) ……………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………….

Emailadres:

…………………………………………………………………………..

Overige opmerkingen: ………………………………………………………………………..
JA, voor onderstaand lid / onderstaande leden ontvang ik de contributiefactuur graag
alsnog via de post. LET OP: deze wijze van facturatie kost € 5 per verzonden
contributiefactuur.
Naam lid / leden:

1) ……………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………….

Inleveren bij Stephan Vreeman p/a Postbus 7432, 3284 ZG Zuid-Beijerland of
Leliestraat 7, 3284 XK Zuid-Beijerland.
Aanmelding via email: penningmeester@zbvh.nl

