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Algemeen 

Elk lid betaalt het bedrag dat hoort bij de status waarin het op 1 augustus is ingedeeld. 

De statusgroepen en contributiebedragen 2015/2016 voor zowel senioren als junioren zijn:  

 

Spelende leden: 

A) Senioren € 110,00  

B) Junioren € 80,00 

C) Pupillen € 75,00 

 

Categorie 

Leden behoren tot de senioren wanneer ze geboren zijn voor 01-01-1997 

Leden behoren tot de junioren wanneer ze geboren zijn tussen 01-01-1997 en 01-01-2003 

Leden behoren tot de pupillen wanneer ze geboren zijn na 01-01-2003  

 

Dit verandert per seizoen, onderaan de contributienota wordt de indeling voor dat seizoen 

weergegeven. 

 

Communicatie 

Elk jaar zal er op de ledenvergadering onder de aandacht worden gebracht, hoe hoog het 

bedrag van de contributie per categorie ligt. Ook zal op www.geertruidseboys.nl het 

contributieregelment worden gepubliceerd. 

 

Betaling 

 

De contributie dient te worden overgemaakt naar het volgende bankrekeningnummer:  

11.55.97.328 t.n.v. RKVV Geertruidse Boys te St-Geertruid, onder vermelding van het 

lidnummer. 

 

De contributienota’s worden verstuurd uiterlijk 1 augustus. RKVV Geertruidse Boys 

controleert op 1 september of de contributie is voltooid. Degene die op 1 september nog 

geen contributie heeft betaald zal een aanmaning ontvangen, hierin wordt aangedrongen de 

contributie uiterlijk 10 september te hebben overgemaakt. 

 

De leden die op 10 september nog geen contributie hebben betaald ontvangen nog een 

aanmaning waarmee 2,50 euro bovenop de contributie is gepaard. 

Nieuwe leden, aangemeld in de periode:  

1-7 tot 1-1, betalen het volledig verschuldigde bedrag.  

1-1 tot 1-7, betalen de helft van het verschuldigde bedrag.  

 

 

 

http://www.geertruidseboys.nl/


Afmelden 

Een lid dat zich afmeldt ingaande het nieuwe seizoen dient deze afmelding uiterlijk 1 juli  

kenbaar te maken. Hierdoor voorkomt men dat er contributienota’s worden verstuurd, zonder 

dat deze geïnd worden. 

Bij latere afmelding is een door het bestuur vastgesteld bedrag verschuldigd. 

Onder afmelden wordt verstaan het schriftelijk afmelden bij de verantwoordelijke van de 

contributie-inning en ledenadministratie: Koen Nelissen  

 

Bijzonderheden 

 Jeugdleden die ingedeeld worden bij een seniorenelftal blijven de status van junior 

houden en blijven de jeugdcontributie betalen totdat zij reglementair de status van 

senior bereiken.  

 Het bestuur kan, in overleg met een trainer of leider, in bijzondere omstandigheden, 

zoals een langdurige blessure, aan het eind van het seizoen een restitutie 

toekennen.  

 Leden, die door het bestuur worden benoemd tot erelid, of leden die 60 jaar en langer 

lid zijn van de vereniging, zijn vrijgesteld van contributie.  

 

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

  
 


