Alexandria’66 - Contributie-reglement
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Inleiding

2

Onze lidmaatschappen

Alexandria ’66 vraagt van haar leden een contributie per verenigingsjaar. Deze bijdrage wordt
gebruikt om als club alle taken uit te voeren die nodig zijn om alle leden hun sport te kunnen laten
beoefenen denkende aan het gebruik van de velden, onderhoud van het complex, ballen,
energieverbruik, schoonmaakkosten etc. Leden zijn volgens de statuten en huishoudelijk reglement
verplicht tot het betalen van contributie. Het is daarom in het belang van alle leden van Alexandria
’66 dat de contributiegelden tijdig en volgens de gestelde afspraken binnenkomen.

Binnen Alexandria ’66 zijn er twee soorten lidmaatschappen:
1. Het spelend lid voor veld en/of zaalvoetbal
2. Het niet-spelend lid
Beide vormen geven het lid het recht om tijdens ledenvergaderingen te stemmen.
Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om onze club als donateur te ondersteunen.

3 Verplichtingen behorende bij lidmaatschap
3.1

Alle spelende leden zijn verplicht tot het betalen van een contributiebedrag per
verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni). De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in een
algemene ledenvergadering. Ook bij tussentijdse overschrijving naar een andere club dient
het volledige contributiebedrag te worden betaald.

3.2

Leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een aangepast contributiebedrag
dat afhankelijk is van de datum van aanmelding, conform de volgende tabel:
Aanmeldingsdatum
voor 1 november

Te betalen Contributie
100%

1 november - 31 december

80%

1 januari - 31 maart

60%

na 1 april

40%

3.3

Leden, of bij de jeugd ouder(s)/verzorger(s), zijn zelf verplicht om alle gegevens, zoals
adresgegevens, emailadres, mobiele telefoonnummer, die nodig zijn voor de contributie
inning, bekend te maken bij de ledenadministratie. Indien deze gegevens wijzigen moeten zij
dit zelf en onmiddellijk doorgeven aan de ledenadministratie, email: contributie@a66.nl

3.4

De jaarlijkse contributiebedragen en eventuele administratiekosten staan vermeld
op de website: http://a66.nl/kosten/
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ClubCollect

ClubCollect zorgt in opdracht van Alexandria’66 voor de facturering en invordering.
ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor de vereniging om ervoor
te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. In de 1e week van augustus ontvangt ieder lid
een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op een
persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet het lid een betaalkeuze maken: hier kan je
kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Bij betaling
ineens is er de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om
in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine
administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een
aankondiging zodat men altijd op de hoogte is en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op de
rekening staat.
Er zullen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer
worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen.
De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële
doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens
zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder
b Wbp). Voor meer informatie: www.clubcollect.com/nl/members.
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Wanneer betalen?

5.1

Leden, de ouders en/of verzorgers van minderjarigen krijgen:
in de 1e week van augustus een mail van ClubCollect ten aanzien van de te betalen
contributie. Indien deze mail niet is ontvangen zijn leden/de ouders en/of verzorgers zelf
verantwoordelijk om dit bij de ledenadministratie te melden, email: contributie@a66.nl
In de 2e week van augustus een 1e herinnering
In de 3e week van augustus een 2e herinnering

5.2

De contributie moet uiterlijk op 1 september door de leden zijn betaald via IDEAL of via
overschrijving op rekening van Alexandria’66 IBAN : NL 45 INGB 0001856469 of er moet
voor 1 september een betalingsregeling (maximum vier termijnen) aangevraagd en
geaccepteerd zijn. Nieuwe leden betalen de contributie en inschrijfkosten bij aanmelding.

5.3

Leden die de contributie niet op tijd betalen of hun betalingsregeling niet nakomen krijgen in
september een 1e en indien nodig een 2e aanmaning.
Als de contributie op 1 oktober nog steeds niet is voldaan dan kan het bestuur besluiten om
het voornemen tot speelverbod en inname spelerspas definitief te maken of het lid uit te
schrijven als lid van Alexandria’ 66. Daarnaast kan het bestuur besluiten om de vordering
voor inning over te dragen aan een incassobureau.
Alle extra kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van het lid.
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Betrokkenheidsvergoeding
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Opzeggen Lidmaatschap

Leden (of ouder(s)/verzorger(s) van leden) die voor de vereniging ondersteunende
werkzaamheden verrichten gedurende het seizoen, kunnen aan het einde van het seizoen (in juni
2022) € 50 terug ontvangen van de vereniging. Dit is naar beoordeling van het bestuur.
Aanmelden voor deze activiteiten kan via het jeugdbestuur, de terreincommissie, de
sponsorcommissie of de activiteitencommissie.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren.
Digitaal opzeggen kan door een email te sturen naar Contributie@a66.nl
Per brief kan dit via een brief aan:
Voetbalvereniging Alexandria’66
Postbus 8069
3009 AB Rotterdam
Het opzeggen van het lidmaatschap per einde seizoen dient te geschieden voor 15 juni.
De peildatum voor de contributie in het seizoen 2021/2022 is 1 juli 2021.
Wanneer u uw lidmaatschap opzegt na 15 juni 2021, maar vóór 1 september 2021 bent u
25% van de contributie (incl. toeslagen) verschuldigd.
Wanneer u na 1 september 2021 opzegt, blijft u de contributie (incl. toeslagen) over de
gehele periode verschuldigd.
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Onvoorzien

Alle zaken waarin dit reglement niet voorziet zijn ter beoordeling van het bestuur.

