Contributie reglement vv Hugo Boys
1. Alle spelende leden zijn verplicht tot het betalen van een contributiebedrag per voetbalseizoen (1
juli t/m 30 juni). De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in een algemene ledenvergadering
voorafgaande aan het begin van het seizoen en is te vinden op de website onder het kopje
‘contributie’.
2. De verschuldigde contributie is afhankelijk van de teamcategorie waarin men aan het begin van
seizoen is ingedeeld, de teamindeling is te vinden in de app Voetbal.nl.
3. Nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een aangepast contributiebedrag.
De contributie is afhankelijk van de datum van aanmelding conform de volgende tabel (opmerking:
de bijdrage voor het kledingfonds wordt altijd volledig in rekening gebracht):
Aanmeldingsdatum

Contributiebedrag

voor 1 november

100%

1 november - 31 december

80%

1 januari - 31 maart

60%

na 1 april

40%

4. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de contributie. Hugo Boys incasseert
ieder jaar in september de contributie. Bij voorkeur dient de contributiebetaling te geschieden door
middel van een automatische incasso.
5. Indien de contributie niet is voldaan volgt er een 1e aanmaning. In deze aanmaning (via het, bij de
ledenadministratie, bekende e-mailadres) wordt verzocht om de contributie alsnog binnen 14 dagen
te betalen. Wordt de contributie nog steeds niet voldaan dan heeft Hugo Boys de mogelijkheid om
het lid een speelverbod op te leggen en het contributiebedrag met € 10,-- administratie-kosten te
verhogen.
6. Bij uitblijven van betaling kan royement volgen. Het bestuur is gemachtigd om royementen aan de
KNVB te melden, met vermelding van de openstaande schuld, en een bezwaar tegen de aansluiting
bij een andere vereniging.
7. Leden zijn verplicht wijzigingen van hun adresgegevens of overige gegevens te melden aan de
ledenadministratie. Wijzigingen dienen te allen tijde schriftelijk of per email
(ledenadministratie@hugoboys.nl) doorgegeven te worden. Met de Voetbal.nl app is het mogelijk
om adres- en/of overige gegevens zelf aan te passen.
8. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email (ledenadministratie@hugoboys.nl) worden
beëindigd bij de ledenadministratie van vv HUGO BOYS. Opzeggingen dienen vóór 1 juni van elk jaar
in het bezit te zijn van de ledenadministratie, dit i.v.m .kosten die daarna gemaakt worden voor de
aanmelding bij de KNVB en de teamindeling voor het volgende seizoen. Indien een opzegging
geschiedt na 1 juni maar, voor aanvang van de competitie, dan is het opzeggende lid minimaal € 10,aan administratiekosten verschuldigd. Afmeldingen na aanvang van de competitie gaan in per 1 juli.
9. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere (blessure)gevallen en/of
zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling aan het bestuur van de vereniging. Leden dienen voor
een restitutie een schriftelijk verzoek te richten aan de penningmeester van het bestuur van de
vereniging. De penningmeester kan in een dergelijk geval verzoeken om noodzakelijke bewijslast.
10. In alle omstandigheden waarin dit contributiereglement niet voorziet is het bestuur van VV HUGO
BOYS bevoegd hier een bindende uitspraak over te doen. Het besluit is na uitspraak onbetwistbaar.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons contributiereglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Contactgegevens
Hugo Boys
Middenweg 539
1704 BE
Heerhugowaard
E: secretaris@hugoboys.nl

