
Huishoudelijk reglement 

Artikel 9    Betalingsreglement 

De hoogte van het inschrijfgeld voor nieuwe leden, clubcontributie voor de leden, de minimumbijdrage 
voor ondersteunende leden en de hoogte van het entree- en dotatiebedrag ten behoeve van het 
kledingfonds worden door de algemene vergadering vastgesteld. 

1. Contributiereglement 
a. De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de hoogte van de verschuldigde bonds- en 

clubcontributie. 
b. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf de 1

e
 dag van de maand volgend op de 

aanvangsdatum van het lidmaatschap. 
c. Contributiebetaling kan als volgt plaatsvinden: 

- per jaar 
- per kwartaal (met een toeslag van 5% op het jaarbedrag) 
- per maand (met een toeslag van 8% op het jaarbedrag) 

Het bestuur is bevoegd om te beslissen een andere betalingsfrequentie toe te staan. 
d. Contributiebetalingen vinden plaats per automatische incasso 
e. De jaarincasso vindt plaats in de laatste week van januari. 
f. De kwartaalincasso’s vinden plaats in de laatste weken van januari, april, juli en oktober. 
g. De maandincasso’s vinden plaats in de laatste week van iedere maand. 
h. De bondscontributie (inclusief de bijdrage aan de regio) dient in zijn geheel voldaan te worden 

bij de eerste incasso na aanvang lidmaatschap en bij de incassorondes in januari. 
i. De contributie voor deelname aan het KNZB Sterrenplan dient voorafgaande danwel bij de 

eerstvolgende incasso na het begin van deelname in zijn geheel te worden voldaan. 
j. De contributie/ minimale bijdrage van ondersteunende leden dient in zijn geheel bij de incasso 

in januari voldaan te worden. 
k. Ereleden, leden van verdienste, bestuursleden en commissieleden/officials (niet zelf actief 

sporter zijnde) zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
l. Bij lidmaatschap van een 3

e
 lid of meer uit één gezin geldt een contributiekorting van 50% op 

de clubcontributie, welke korting wordt toegepast op het/de laagst te betalen 
contributiebedrag(en) binnen het gezin. 

m. Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden tegen het einde van elk kwartaal, met 
inachtname van één maand opzegtermijn (dus opzegging per 1 juli dient voor 1 juni te 
geschieden). 

n. Bij opzegging binnen een maand voor de gewenste einddatum is de contributie over het 
daaropvolgende kwartaal nog volledig verschuldigd (let op: bij opzegging na 30 november is 
dus de clubcontributie over het volgende 1

e
 kwartaal nog verschuldigd én de volledige 

bondscontributie over dat nieuwe jaar). 
 

2. Bijdragen aan het kledingfonds 
a. Elk lid dat voor wedstrijddeelname moet beschikken over een startvergunning, is verplicht een 

financiële bijdrage te leveren aan het kledingfonds. 
b. Deze financiële bijdrage bestaat uit een entreebedrag bij het moment van het verkrijgen van 

een startvergunning en een jaarlijkse dotatie. 
c. Leden die reeds in het bezit zijn van een kledingpakket alvorens zij daartoe (weer) verplicht 

zijn, zijn bij aanvang van die verplichting geen entreebedrag meer verschuldigd. Voor hen 
vangt op dat moment wel de verplichting tot jaarlijkse dotatie aan. 
 

3. Overige bijdragen 
a. Bij deelname aan zwemwedstrijden en de waterpolocompetitie zijn per discipline wedstrijd- en 

competitiebijdragen verschuldigd. 
b. De onder a bedoelde bedragen worden uiterlijk per 1 oktober bepaald door de desbetreffende 

commissies na overleg daarover met het bestuur. De hoogte is onder andere afhankelijk van 
de te betalen inschrijfgelden, competitiekosten of anderszins vastgestelde bedragen door de 
KNZB danwel een regionale afgeleide daarvan. 
 

4. Wijze van facturering 
a. De facturering van de verschuldigde gelden, zoals clubcontributie en dotatie kledingfonds 

sluiten zoveel mogelijk aan bij de gekozen betaalfrequentie. De aan de KNZB verschuldigde 



contributie wordt met de eerst mogelijke factuur na het verschuldigd worden en jaarlijks in de 
maand januari gefactureerd. Wedstrijd- en competitiebijdragen worden in de maand oktober of 
zo spoedig mogelijk na het verschuldigd worden gefacureerd. 

b. In principe worden alle facturen digitaal (via Sportlink) naar de leden verstuurd. Slechts bij 
uitzondering wordt een factuur op papier toegezonden/uitgereikt. 

c. Innen van alle verschuldigde gelden geschiedt op basis van een incassomachtiging welke 
afgegeven dient te worden bij aanvang van het lidmaatschap of op enig ander moment op 
verzoek van de penningmeester. Leden die om principiële redenen geen incasso wensen af te 
geven kunnen pas aan de activiteiten van ZV De Vennen deelnemen als zij alle verschuldigde 
bedragen hebben voldaan. 

d. Bij opzegging van het lidmaatschap (zie 1m en 1n) geldt voor degene die de clubcontributie 
en het kledingfonds per jaar vooraf betaald heeft een restitutie van de nog resterende 
kwartalen van het betreffende kalenderjaar. Restitutie van aan de KNZB af te dragen/ 
afgedragen bedragen is dus niet mogelijk. 

 

 

 


