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Contributie 
 

 

Datum 27-01-2021 

 
 

 

Overzicht categorieën 

 

 
 

• Bij de combinatie Zaal/Veld (competitie) geldt een korting van € 70,00 op de totale contributie 

(zaal + veld). 

• Voor Biljarters geldt geen korting in combinatie met een andere categorie.  

• Alle categorieën zijn vrijgesteld van betaling van entreegeld tijdens reguliere 

competitiewedstrijden. 

• De contributie wordt op 2 momenten in het seizoen automatisch geïncasseerd: 

o 1e termijn september 

o 2e termijn januari 

• Indien niet wordt gekozen voor een automatische incasso dan wordt € 6,00 administratiekosten in 

rekening gebracht. Dit gaat in aan het begin van seizoen 2021-2022. 

 

 

Vroegtijdig opzeggen lidmaatschap en bijzondere situaties 

Mocht je in de periode juni t/m december ervoor kiezen om jouw lidmaatschap op te zeggen, dan 

heeft dit consequenties. Naast eventuele personele problemen in het team waar je bent ingedeeld, 

heeft de vereniging ook de verplichting een deel van de contributie af te dragen aan de KNVB. Bij het 

vroegtijdig opzeggen van het lidmaatschap ben je daarom alsnog de helft van de jaarcontributie 

verschuldigd. Ook als je na 1 januari het lidmaatschap beëindigt, dien je alsnog de 2e helft van de 

jaarcontributie te voldoen. In bijzondere situaties kan, in overleg met de penningmeester, hiervan 

worden afgeweken.  
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Sanctie bij verzuim betaling contributie 

Indien bij de inning van de contributie blijkt dat de vereniging niet binnen 30 dagende contributie 

heeft ontvangen, volgt er een betalingsherinnering. Hierbij wordt verzocht binnen 14 dagende 

contributie over te maken. Wanneer er vervolgens nog steeds geen betaling is binnengekomen, zal een 

aanmaning worden verstuurd met het verzoek binnen 7 dagen het verschuldigde bedrag over te 

maken. Mocht de betaling van de contributie dan nog uitblijven, dan geven wij de incasso uit handen 

aan Intrum Justitia (incassobureau). Eventuele extra kosten bij aanmaningen en van het incassobureau 

zijn voor rekening van het betreffende lid. 

 

Wij doen ons best om alles zo vlekkeloos mogelijke te laten verlopen, maar mocht er onverhoopt toch 

iets fout zijn gegaan bij een incasso of mailing die is uitgestuurd, laat dit dan weten door een mail te 

sturen naar ledenadministratie@montfoortsv19.nl. 
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