
Afspraken m.b.t. contributie als goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28-nov-2018 

1. De contributie voor het seizoen 2019-2020 wordt vastgesteld op: 

Categorie  2019-2020 

Senioren  171 

Vrouwen  161 

Classics (veteranen)  151 

Oproepspelers   73 

O13 t/m 19 141 

O11 t/m 12 131 

O8 t/m 10 121 

Sport en Spel  61 

G - voetbal  85 

G-voetbal alleen trainen  40 

Zaalvoetbal  127 

Zaalvoetbal oproep  51 

Niet spelend lid  25 
 *Peildatum 31 december 2019 

 
2. Bij betaling via automatische incasso wordt een korting van €5,00 gegeven op de te betalen contributie. 

Ook bij betaling van het volledige bedrag binnen 6 weken na eerste facturering wordt een korting van 
€5,00 gegeven. 
 

3. Automatische incasso gebeurt in 2 gelijke termijnen op 1 augustus en 1 oktober. 
 

4. Degenen die gebruik maken van automatische incasso worden in mei 2019 geïnformeerd per mail over op 
handen zijnde contributie en gewezen op de noodzaak om tijdig af te melden. Verder krijgen ze ca 1 week 
voorafgaande aan de incasso's een prenotificatie, ook via mail. 
 

5. Degenen die geen gebruik maken van automatische incasso krijgen in mei 2019 een brief met daarbij 
opnieuw de mogelijkheid om over te schakelen op automatische incasso. Anders betalen vóór 15 juni. In 
juni (als de teamindeling bekend is) en eventueel augustus worden er herinneringen gestuurd.  
 

6. Schorsing van wanbetalers senioren vanaf midden september in geval van géén automatische incasso, en 
vanaf midden oktober in geval van automatische incassobetaling. Bij de jeugd worden ouders persoonlijk 
aangesproken bij betalingsachterstand. 
 

7. Korting of restitutie van contributie kan gegeven worden in één van de volgende gevallen: 

 Verblijf in het buitenland voor een periode van tenminste twee maanden. In dit geval moet dit 
vóór vertrek per e-mail kenbaar gemaakt worden aan de ledenadministratie. 

 Een blessures gedurende een periode van minimaal twee maanden. In dit geval moet de blessure 
per e-mail gemeld worden bij de ledenadministratie. De begindatum van de periode waarover 
korting of restitutie gegeven wordt, is hoogstens één maand eerder dan de datum, waarop de 
melding ontvangen is. De einddatum wordt bepaald door de datum waarop de speler de 
trainingen en/of wedstrijden weer hervat. De speler dient vooraf melding te maken van het 
hervatten van trainingen en/of wedstrijden bij de ledenadministratie. 

 Verhuizing tijdens het seizoen naar een adres buiten een straal van 10km vanaf EMK. 

 Zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. 
 
b. Tijdens de periode van afwezigheid is het de speler niet toegestaan om deel te nemen aan trainingen en 
wedstrijden, op straffe van verlies van het recht op korting of restitutie. 



 
c. De korting of restitutie is vastgesteld op 10% van (het contributiebedrag verminderd met €25,00) per 
maand van afwezigheid over de maanden augustus t/m mei. Over de maanden juni en juli wordt geen 
korting of restitutie gegeven. 
 
d. Korting of restitutie kan alleen verleend worden na een verzoek daartoe aan de ledenadministratie. Dit 
verzoek moet schriftelijk of per email worden ingediend. 
 
e. De regeling is niet van toepassing voor oproepspelers.  


