
Regels	ten	aanzien	van	de	contributie	van	
Korfbalvereniging	Fiducia	
 
Algemeen 

- Binnen de categorieën van contributie wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen spelende en 
niet spelende leden. Daarnaast worden de spelende leden onderverdeeld naar: 
welpen, recreanten, senioren, senioren zaal, junioren, aspiranten en pupillen. 

- Per categorie wordt een bedrag voor contributie vastgesteld. 
- De contributie wordt vastgesteld op basis van een kwartaal. 
- Indexatie van de contributie vindt jaarlijks plaats door het bestuur en op basis van de cijfers van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
- Overige wijzigingen in de contributie worden goedgekeurd door de leden in de Algemene 

Ledenvergadering. 
- Voor gezinnen met meer dan 2 kinderen, wordt een korting toegepast. De korting betreft 50% korting 

op het tarief vanaf het 2e kind. De oudste 2 kinderen worden hierbij gerekend als het 1e en 2e kind. 
Daarnaast worden personen van 18 jaar en ouder en kinderen die niet meer thuis wonen, niet 
meegenomen in de toepassing van deze gezinskortingsregel. 

- Bij leden met een U-pas wordt geen contributie ingehouden. De contributie van deze leden kan per 
kwartaal worden gedeclareerd bij de gemeente Utrecht conform de betreffende U-pas regeling.  

- Alle mutaties aangaande de situatie van het lid worden door de leden persoonlijk en schriftelijk aan de 
ledenadministratie doorgegeven. 
Het lid wordt op de hoogte gesteld op het moment dat de mutatie is doorgevoerd. 

- De contributie regels staan vermeld op de website.  
 
Aanmelden 

- Geïnteresseerden kunnen gratis 3 trainingen volgen.  
- Na afloop van de 3e training wordt een inschrijfformulier overhandigd door de trainer. 
- Het inschrijfformulier wordt ingeleverd bij de ledenadministratie. 
- De contributie van het kwartaal waarin wordt ingeschreven, wordt naar rato van het aantal hele 

maanden toegepast. De aanvang van het lidmaatschap wordt gerekend vanaf de 3e gratis training. 
 
Voortzetting lidmaatschap 

- Voor de senioren geldt dat zij voor eind juni een formulier ingevuld moeten hebben waarin wordt 
aangegeven of zij wel/ niet doorspelen. Gezien de regels ten aanzien van de lidmaatschap verlenging 
van de KNKV, moet deze lijst 8 – 4 weken voor het einde van het opzegmoment (zijnde 30 juni) 
worden uitgereikt. 

- Voor de jeugd wordt de teamindeling door de JTC gemaakt.  
Gezien de regel van de KNKV moet ook deze groep 8 – 4 weken voor de opzegtermijn in de 
gelegenheid worden gesteld op te zeggen. 

- Indien het lid niet opgezegd, zal het lidmaatschap voor het gehele volgende seizoen (1 juli tot en met 30 
juni) worden voortgezet. 

 
Opzegging lidmaatschap 

- Alle opzeggingen worden inclusief de voorgestelde afrekening via de ledenadministratie naar het 
bestuur (zijnde de penningmeester) gezonden. Deze toetst de correcte toepassing van de vastgestelde 
richtlijnen en kan indien nodig aanpassingen doorvoeren. Het bestuur stelt vervolgens de 
ledenadministratie op de hoogte van de uitkomst. 

 
Afrekening contributie 

- Over het kwartaal waarin wordt opgezegd, wordt de volledige contributie betaald (dit is dus 
onafhankelijk van het daadwerkelijke incasso moment). 

- Over de resterende kwartalen van betreffende seizoen wordt het lid aangemerkt als niet spelend lid en 
wordt het betreffende tarief in rekening gebracht. Dit bedrag kan ineens worden betaald of op normale 
wijze per kwartaal worden geïncasseerd.  

- Op het moment dat het volledige bedrag is voldaan, zal het lid worden uitgeschreven. 
- Zolang de afrekening nog niet volledig is voldaan, wordt het lid niet overgeschreven naar een andere 

korfbalvereniging.  
 

 



Overige situaties 
- Blessure/ stage/ zwangerschap of reizen: 

Indien een lid voor langere tijd (meer dan 3 maanden) vanwege een blessure/ stage / zwangerschap of 
reizen niet in staat is om te trainen en spelen dan kan, op aangeven van het lid, deze worden aangemerkt 
als niet-spelend lid. De wijziging van het lidmaatschap zal ingaan per het eerstvolgende kwartaal nadat 
het lid hiervan melding heeft gedaan bij de ledenadministratie voor een periode van 1 kwartaal. Na het 
kwartaal zal het lidmaatschap weer worden omgezet naar spelend lid. Indien het vooruitzicht is dat de 
situatie ongewijzigd is en aansluitend nog meer dan 3 maanden zal gaan duren zal het lid opnieuw de 
tijdelijke aanpassing van het lidmaatschap moeten aanvragen bij de ledenadministratie. 
 
Als achteraf blijkt dat de periode korter dan 3 maanden blijkt te zijn, wordt de omzetting als ongegrond 
verklaard. Eventuele achterstallige contributie wordt dan in het eerstvolgende kwartaal geïncasseerd. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van het lid om dit door te geven aan de ledenadministratie. 
 
Indien het lid besluit het lidmaatschap op te zeggen, wordt dit behandeld zoals hierboven is beschreven 
in de paragrafen aangaande de ‘opzegging lidmaatschap’ en ‘afrekening contributie’. 
 

- Algemene Reserve 
Het kan voorkomen dat een spelend lid niet is ingedeeld in een team maar wordt ingezet als algemene 
reserve door de vereniging. Deze persoon wordt dan door de (J)TC aangemerkt als algemene reserve en 
wordt ingedeeld in de categorie niet-spelende leden. 
 


