
Hoogte contributie 
Sc Spirit ‘30 hanteert de hieronder aangegeven contributie bedragen: 

Categorie (Veld) contributie kledingfonds incasso1 acceptgiro 
Senioren 132,00 25,00 157,00 167,00 

Senioren Veteranen (35+) 120,00 25,00 145,00 155,00 

Senioren reserveleden* 37,00 10,00 47,00 47,00 

O18-O19 102,00 25,00 127,00 137,00 

O16-O17 92,00 25,00 117,00 127,00 

O14-O15 82,00 25,00 107,00 117,00 

O12-O13 72,00 25,00 97,00 107,00 

O10-O11 67,00 25,00 92,00 102,00 

O8-O9 62,00 25,00 87,00 97,00 

O6-O7 (Minipupillen)2 57,00 0,00 57,00 67,00 
 
 
 

Categorie (Zaal) contributie incasso1 acceptgiro 
Senioren 90,00 90,00 100,00 

O18-O19 65,00 65,00 75,00 

O16-O17 60,00 60,00 70,00 

O14-O15 55,00 55,00 65,00 

O12-O13 45,00 45,00 55,00 

O08-O12 30,00 30,00 40,00 

Zaal reserveleden** 40,00 40,00 50,00 
 
 

*Reserveleden op het veld. Bij senioren trainen zij maximaal 10 keer en spelen maximaal 5 keer per 
seizoen een wedstrijd. De coach en trainer van het team houden dit bij. Van een reservespeler bij 
Spirit wordt ook verwacht dat zij/hij een verenigingstaak verricht. Voor seniorenspelers betreft dit 1 
keer per seizoen oud papier ophalen. Bij de jeugd op het veld heeft Spirit geen reserveleden. 
 
 

** Reserveleden in de zaal. Ieder reservelid bij ZVV Spirit betaald €40,-. Hiervoor kan per seizoen 
maximaal 9 keer een wedstrijd worden gevoetbald. De coach van het betreffende team houdt dit bij. 
  

 
1 Bij voorkeur betalen via incasso vanwege meerkosten via acceptgiro. Nieuwe leden alleen betalen via incasso. 
2 Kleding bij de Minipupillen wordt volledig gesponserd 



Tussentijdse aanmelding 
Bij tussentijdse aanmelding (bij voldoende ruimte om bij een team aan te sluiten) gelden de volgende 
percentages ten opzichte van de jaarcontributie: 

Periode aanmelding % van de jaarcontributie 
1 juli tot 1 november 100% 
1 november tot 1 januari 75% 
1 januari tot 1 mei 50% 
1 mei tot 1 juli 0% 

 
Reglement 
De contributie is samengesteld uit een bedrag voor lidmaatschap plus een bedrag voor het 
kledingfonds. Elk lid dient de contributie vóór aanvang van het seizoen te hebben betaald. De 
contributie via incasso wordt omstreeks 1 september afgeschreven. 

Niet (tijdig) betalen van de contributie 
Indien de betaling van de contributie niet volgens de afgesproken betaaltermijn is voldaan, dan is het 
spelend bondslid niet (langer) speelgerechtigd in het seizoen waarop de verschuldigde contributie 
betrekking heeft. Het niet (langer) speelgerechtigd zijn blijft van kracht totdat het openstaande 
bedrag alsnog is voldaan. Indien het verschuldigde openstaande bedrag uiteindelijk niet wordt 
voldaan aan SC Spirit ’30 kan het bestuur met onmiddellijke ingang de toegang tot het sportpark in 
Hoogkarspel weigeren. Er zal melding gemaakt worden bij de KNVB met als gevolg dat het bondslid 
niet bij een andere KNVB vereniging aangemeld kan worden totdat het verschuldigde bedrag volledig 
is voldaan aan SC Spirit ’30. Indien niet gereageerd wordt op aanmaningen zal een deurwaarder 
worden ingeschakeld. 

Afmelden 
Elk lid dat niet langer lid meer wil zijn van Sc spirit ‘30 dient zich vóór 31 mei voorafgaande aan het 
nieuwe seizoen te hebben afgemeld bij de ledenadministratie. Iedereen die zich na 31 mei maar voor 
1 september afmeldt, moet €15,- betalen in verband met de bondscontributie die de club aan de 
KNVB verschuldigd is. 

Terugbetaling vanwege blessures 
Wanneer leden geblesseerd raken en daardoor een (gedeeltelijk) seizoen niet kunnen voetballen, 
wordt contributie naar rato terugbetaald: 

Deze regeling gaat ervan uit dat het betrokken lid de rest van het seizoen niet meer kan voetballen: 
 blessure in de periode juli t/m september  restitutie 2/3 deel van de contributie 
 blessure in de periode oktober t/m december restitutie 1/3 deel van de contributie 
 blessure na december     geen restitutie 
 
Het door de vereniging betaalde KNVB bondsgeld voor het lid alsmede het bedrag voor het 
kledingfonds vallen buiten de restitutie. Het lid dient zelf het initiatief te nemen voor terugbetaling 
door het indienen van een verzoek hiertoe bij de vereniging, vóór het einde van het seizoen. In 
uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur van SC Spirit ’30. 
 


