LIDMAATSCHAP/CONTRIBUTIE EN OVERIGE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN

Lidmaatschap
Het voetballidmaatschap van BVCB biedt u of uw kind onder andere de mogelijkheid om deel te
nemen aan trainingen, wedstrijden en tal van andere activiteiten. De vereniging beschikt over een
moderne accommodatie en een enthousiast en deskundig team van trainers en begeleiders. Behalve
op voetbaltechnisch gebied hecht BVCB veel aan de ontwikkeling van een gezonde mentaliteit van
haar leden binnen en het buiten het veld, waarbij sportiviteit en respect voor anderen voorop staat
en samenwerking wordt gestimuleerd.
BVCB is een vereniging, waarbinnen alle werkzaamheden en activiteiten bij voorkeur door eigen
leden (of hun ouders/partners) op vrijwillige basis worden verricht. Daarmee wordt de onderlinge
samenhang binnen de vereniging verstevigd en blijft de contributie betaalbaar. Meldt u aan voor ons
vrijwilligersprogramma, direct tijdens bij het aanmelden van een nieuw lid of later, rechtstreeks bij
de verenigingsmanager. Voor verdere informatie leest u het Vrijwilligersbeleid BVCB.
Lid worden
Een inschrijfformulier is elders op deze site te vinden. Indien spelers in een selectie elftal willen
spelen raden wij aan om vooraf contact op te nemen met de trainers. Het lidmaatschap gaat in zodra
u van hen hoort, dat u (uw kind) geaccepteerd is als lid. Het inschrijfgeld (€ 15,00) wordt
gefactureerd samen met de eerste contributie heffing.
BVCB neemt uitsluitend spelers als nieuw lid aan, indien zij er van overtuigd is, dat deze spelers zich
binnen en buiten het veld op een sportieve en respectvolle manier zullen gedragen. Van de ouders
van kinderen wordt verwacht, dat er belangstelling wordt getoond voor het voetballen van hun kind
en dat zij bereid zijn mee te helpen met het werk, dat binnen de vereniging moet worden gedaan.
Lees ook ons beleid voor normen en waarden.
De contributies en overige verschuldigde bedragen zijn m.i.v. seizoen 2022/2023:
A. Reguliere contributie (voor alle leden)
B. Kledingbijdrage (voor alle leden)
C. Selectiebijdrage (voor leden die spelen in een selectieteam)
D. Afkoop vrijwilligerstaken, voor leden die geen 10 uur vrijwilligerstaken per seizoen uitvoeren
A. Reguliere contributiebedragen
De contributiebedragen en overige verschuldigde kosten voor het verenigingsjaar 2022/2023
(exclusief kledingbijdrage, extra bijdrage selectieteams en afkoop vrijwilligerstaken) zijn als volgt
bepaald:

Categorie
Senioren
JO19 – JO18
JO17 – JO16
JO15 – JO14
JO13 – JO12
JO11 – JO10
JO9 – JO8
JO7 – JO6
7x7
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Contributiebedrag
Mèt automatische incasso
Zonder automatische incasso
€ 312
€ 322
€ 251
€ 261
€ 244
€ 254
€ 233
€ 243
€ 212
€ 222
€ 201
€ 211
€ 191
€ 201
€ 167
€ 177
€ 112
€ 122
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Contributiebedrag
Categorie
Mèt automatische incasso
Zonder automatische incasso
Niet spelende leden (alleen trainen):
Senior
€ 104
€ 114
Junior
€ 96
€ 106
Pupil
€ 93
€ 103
Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 15,00.
Jeugdleden die inschrijven ná 31 mei kunnen op een wachtlijst geplaatst worden.. Die wordt in
augustus afgehandeld (geldt niet voor mini F).
B. Kledingbijdrage
De kledingbijdrage bedraagt € 30 per seizoen. Ieder lid ontvangt jaarlijks een kledingpakket bestaande
uit een wedstrijdshirt, broekje, presentatiepak, tas en in het 1e jaar voetbalkousen. Zie ook verdere
Informatie op deze website onder BVCB kledingplan.
C. Extra contributie seizoen selectieteams
Het bestuur is van mening dat een onevenredig deel van de begroting wordt gebruikt voor de
selectieteams. Denk bijvoorbeeld aan betaalde trainers.
De extra bijdrage voor spelers van selectieteams is als volgt:
Selectieteam
Senioren-1
Senioren-2
O23
JO19-1
JO17-1
JO16-1
JO15-1
JO14-1
JO13-1
JO12-1
JO11-1
JO10-1
JO9-1

Extra bijdrage
€ 50
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
€ 20
€ 20
€ 20

D. Afkoop vrijwilligerswerk

Ieder spelend lid - voor junior leden betreft dit de ouder(s) of verzorger(s) - dient per seizoen
minimaal 10 uur (verplichte) verenigingstaken uit te voeren.
Iedere senior speler dan wel ouder/verzorger van een spelend jeugdlid wordt geacht zichzelf in te
schrijven voor verenigingstaken. Indien zich te weinig vrijwilligers aanmelden voor de diensten, houdt
het bestuur zich het recht voor om mensen zelf in te delen. Indien iemand dan niet kan, zal zelf voor
vervanging gezorgd moeten worden.
Indien geen enkele actie vanuit het spelend lid of ouders/verzorgers van spelende jeugdleden wordt
ondernomen en BVCB moet constateren dat er geen taken worden uitgevoerd, bedraagt de
afkoopsom € 75,00 per seizoen.
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Beleid BVCB bij niet betalen contributie en kosten voor rode en gele kaarten
Regels omtrent tijdig betalen van contributie
De contributie is voor een geheel jaar verschuldigd en wordt eind augustus in rekening gebracht, dan
wel kort na de aanmelding als lid. Leden worden dringend verzocht hun medewerking te verlenen
aan een automatische incasso van de contributie. In gevallen waar geen automatische incasso
mogelijk is, dan wel een stornering van de automatische incasso om welke reden dan ook, geldt een
betalingstermijn van twee weken en wordt een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in
rekening gebracht. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, dan wordt een herinnering
verzonden. Bij een tweede herinnering worden de daaraan verbonden kosten van € 10,00 bovenop
het nog verschuldigde contributiebedrag in rekening gebracht.
Indien leden ook na een tweede herinnering in gebreke van betaling blijven, zal het bestuur de leider
van het team waar het desbetreffende lid in speelt hierover informeren en aangeven dat het
desbetreffende lid niet meer mag deelnemen aan trainingen en wedstrijden totdat de contributie is
betaald. De spelerspassen worden ingenomen totdat de contributie betaald is.
In voorkomende gevallen kunnen leden een verzoek indienen om de contributie in twee termijnen te
betalen. Deze leden kunnen zich (schriftelijk of per mail via: ledenadministratie@bvcb.nl) melden bij
de secretaris, uiterlijk voor 20 augustus.
Ook zal aan overschrijving naar een andere vereniging niet worden meegewerkt door BVCB zo lang
de contributie niet betaald is.
In bijzondere gevallen is het algemeen bestuur bevoegd een andere betalingsregeling te treffen, dan
wel gehele of gedeeltelijke dispensatie van de contributieverplichting te verlenen. Leden die menen
hiervoor in aanmerking denken te komen worden verzocht zich te melden bij de secretaris van de
vereniging. Voor meer informatie, kijk eens op: www.jeugdfondssportencultuur.nl. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur biedt kinderen de kans om lid te worden van een sportvereniging, ook als de ouders
dit niet kunnen betalen.
Betaling kosten van rode en gele kaarten
BVCB berekent in alle gevallen de kosten van rode en gele kaarten door aan de bestrafte
spelers/speelsters. Het komt (te) vaak voor dat deze doorberekende kosten niet tijdig worden
betaald. In alle gevallen waar geen automatische incasso mogelijk is, dan wel een stornering van de
automatische incasso om welke reden dan ook, geldt een betalingstermijn van twee weken na het
versturen van de rekening. Indien betaling uitblijft, dan zal het bestuur de leider van het team waar
de desbetreffende speler/speelster in speelt hierover informeren en aangeven dat de
desbetreffende speler/speelster niet meer mag deelnemen aan trainingen en wedstrijden totdat de
rekening is betaald.
Daar waar er problemen zijn om te kunnen betalen, kan in overleg met het bestuur naar een
passende betalingsregeling worden gezocht. Het initiatief hiertoe ligt uiteraard bij de
speler/speelster zelf dan wel de rechtsgeldige vertegenwoordiger.
Ook zal door BVCB niet aan een overschrijving naar een andere vereniging worden meegewerkt zo
lang de kosten van rode en gele kaarten niet betaald zijn.
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Opzegging
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk via ledenadministratie@bvcb.nl worden opgezegd per
de einddatum van het verenigingsjaar op 1 juli. De opzegging moet dus op uiterlijk 15 juni in het bezit
zijn van het afdelingsbestuur. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan blijft de
contributie-betalingsverplichting voor het gehele volgende seizoen onverminderd gehandhaafd.
Bankrekening BVCB: NL59 INGB 0002 1072 53
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