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ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE VOLLEYBALVERENIGING VOLEVO 
 
Contributie: 
 

1. Betaling van contributie als bedoeld in artikel 11 van de Statuten dient bij aanvang van het 
seizoen dan wel bij aanvang van het lidmaatschap plaats te vinden tenzij een gespreide 
betaling is gevraagd en goedgekeurd door de Penningmeester. Er zullen niet meer dan 
vier termijnen zijn, waarvan de laatste uiterlijk in mei valt.  
Betaling van boetes als bedoeld in artikel 9 van de Statuten dient te geschieden binnen 
3 weken na oplegging ervan door het Bestuur.  

2. De vereniging is in geval dat daartoe naar haar oordeel duidelijk aanleiding bestaat, 
gerechtigd gehele vooruitbetaling(en) van of zekerheidsstelling voor de contributie 
en/of boete(s) te verlangen.  

3. Bij niet tijdig betalen van contributie en/of boete(s) is, zonder dat enige aanmaning of in 
gebreke stelling vereist is, over het (de) openstaande bedrag (en) vertragingsrente 
verschuldigd naar een percentage gelijk aan dat van de wettelijke rente.  

4. Alle buitengerechtelijke kosten die voor de vereniging met de invordering van contributie 
en/of boete gemoeid zijn komen voor rekening van het nalatige lid. Bij incasso kan een derde 
partij ingeschakeld worden. 

 
Contributie seizoen 2020-2021: 
 
Senioren € 355,00 geboren voor 1 oktober 2002 

Senior + 1x extra training € 390,00 

Senioren, 1x trainingslid € 277,50 

Senioren, 2x trainingslid € 312,50 

Recreant/retro € 212,50 

Masters € 215,00 

Jeugd + CMV N6 € 290,00 geboren op of na 1 oktober 2002 en voor 1 oktober 2009 

Jeugd, 1x trainingslid € 212,50 geboren op of na 1 oktober 2002 en voor 1 oktober 2009 

CMV (N1-N5) € 205,00 geboren op of na 1 oktober 2009 

Volleybal speeltuin € 142,50 

Verenigingslid € 0.00 

Donateur Ten minste € 50,00 
 
VolleyAll               Per team € 50,- per seizoen plus € 25,- per gespeelde wedstrijd 
                Deelname aan VolleyAll staat los van eventueel VOLEVO lidmaatschap 
 
 
1) Deelname aan VolleyAll geeft geen stemrecht op een ALV.  
2) Als een ingeplande wedstrijd door VOLEVO of door de zaalverhuurder wordt afgezegd 
(bijvoorbeeld door een corona-uitbraak), dan telt deze niet als "gespeelde wedstrijd".  
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Betaling contributie, boetes en opzegging lidmaatschap: 
 

1. De contributie wordt via automatische incasso geïnd op basis van de 
volgende mogelijkheden:  

 Eenmalig in de laatste week van augustus (100% contributie)
 In twee delen in de laatste week september en laatste week januari (per keer 50%)
 In vier delen in de laatste week september, januari, maart en mei (per keer 25%)

 
 

2. Overige voorwaarden  
 Leden, waarvan geen contributie op de rekening van de penningmeester staat 

bijgeschreven op 1 oktober 2020(*) in lijn met de keuzes zoals bij punt 5 
worden genoemd, zullen een herinnering van de nota ontvangen. Voor deze 
herinnering wordt € 15.00 administratiekosten in rekening gebracht.

 Leden, waarvan nog geen contributie van de penningmeester staat bijgeschreven 
op 1 december 2020(*) zullen een tweede herinnering ontvangen. Voor deze 
herinnering wordt € 25.00 administratiekosten in rekening gebracht.

 Leden, waarvan nog steeds geen contributie op de rekening van de 
penningmeester staat bijgeschreven op 1 januari 2021 (*) bestaat de mogelijkheid 
om het lid te schorsen en/of incassering van de contributie (incl. extra kosten) of 
door derden te laten plaatsvinden.

• Afwijken van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden kan alleen na overleg 
met en toestemming van de penningmeester (penningmeester@volevo.nl) 
  

3. Nieuwe Leden: Aan nieuwe leden wordt administratiekosten, € 15.00, in rekening gebracht.  
4. Gezinskorting: Een 4e gezinslid is 50% van de contributie verschuldigd. Het 5e, 6e etc. 

gezinslid is gratis. Het 1e gezinslid is diegene die de hoogste contributie betaald.  
5. CMV N6 leden: Leden CMV N6 die competitie gaan spelen moeten een contributie 

betalen van een volwaardig jeugdlid.  
6. Opzegging: Opzeggen van een lidmaatschap voor het volgende seizoen dient te geschieden 

uiterlijk op 1 juni van het voorafgaande seizoen. Deze termijn kan door het bestuur naar 
achteren worden geschoven. Opzeggingen ná de datum van 1 juni dan wel de door het 
Bestuur gewijzigde uiterste datum leveren een betalingsplicht op voor de betaling van de 
gehele contributie voor het nieuwe seizoen. Opzegging na die datum geeft GEEN recht op 
(gedeeltelijke) restitutie van de contributie. In zeer specifieke gevallen (bv overmacht) kan 
het bestuur beslissen om van deze bepaling af te wijken. (ledenadministratie@volevo.nl)  

7. Boetes NEVOBO: Boetes opgelegd voor de NEVOBO zullen, in principe, verhaald worden 
op betreffende leden.  

8. Adreswijziging: Het doorgeven van een adres- of andere wijziging (bijv. e-mailadres) aan de 
ledenadministratie is de verantwoordelijkheid van het lid. (ledenadministratie@volevo.nl)  

9. Verhuizing: Als een lid voor het begin van het seizoen aangeeft dat hij/zij tijdens het seizoen 
gaat verhuizen, wordt een contributie in rekening gebracht conform het aantal maanden dat 
betrokkene lid is (op basis van het verenigingsjaar van juni t/m juli). Als een lid verhuist 
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tijdens het seizoen en daardoor niet of moeilijk kan blijven meedraaien in de vereniging, in 
dat geval wordt de contributie niet verminderd. 

 
10. Blessure of ziekte/zwangerschap: Bij blessures van meer dan 2 maanden en 

zwangerschap kan een restitutie worden gevraagd van 20% van de contributie.  
11. Terugtrekking team: Als de terugtrekking door Volevo de oorzaak is van het niet spelen, dan 

zal Volevo in de regel zorg dragen voor indeling in een ander geschikt team. Mocht de 
herindeling niet lukken, dan kan het betreffende lid op diens verzoek 50% van de betaalde 
contributie terugontvangen over de periode die van toepassing is.  

12. Aanvang lidmaatschap: Voor nieuwe leden geldt dat men driemaal mag mee trainen zonder 
kosten; daarna mag het nieuwe lid alleen meetrainen (en –spelen) als hij/zij zich definitief 
inschrift en contributie gaat betalen.  

13. Tijdstip: Als een lid zich inschrijft in de periode van 1 juni tot 1 december, dan betaalt hij/zij 
100% van de seizoenscontributie. Bij inschrijving tussen 1 december en 1 maart is 50% 
verschuldigd. Bij inschrijving na 1 maart is geen contributie verschuldigd, maar betaald het 
nieuwe lid alvast 25% van de jaarcontributie voor volgend seizoen. Als betrokkene geen lid 
blijft in het daaropvolgend seizoen, dan zal deze 25% niet worden teruggegeven. Recreanten 
vormen een uitzondering: voor hen wordt altijd gerekend op basis van het aantal maanden 
dat men in het verenigingsjaar meetraint.  

14. Niet meespelen: Als een lid om welke andere reden dan ook niet meespeelt of traint 
dan bestaat op die simpele gronden geen recht op teruggave van contributie.  

15. Overlijden: Bij overlijden van een lid wordt de contributie berekend op basis van het 
aantal maanden dat betrokkene lid is geweest van de vereniging.  

16. Overstap categorie: Het is mogelijk dat een lid gedurende het seizoen verandert van 
categorie, bv. een Nevobo lid wordt recreant. In dat geval wordt de contributie 
gedurende het lopende seizoen niet verminderd of vermeerderd.  

17. Eigen beslissing leden: Als er door leden door een eigen beslissing is besloten om te stoppen 
met trainen en/of competitie spelen gedurende het lopende seizoen is er geen mogelijkheid 
tot teruggave van de contributie.  

18. Ooievaarspas: LET OP: Je kunt de Ooievaarspas alléén voor je lidmaatschap gebruiken als je 
dit aan het begin van ieder seizoen meldt aan de ledenadministratie 
(ledenadministratie@volevo.nl). De geldigheid van de pas wordt digitaal gecontroleerd met 
behulp van een kaartlezer. De penningmeester zal met de pasbezitters individuele 
afspraken hierover maken aan het begin van het seizoen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Deze datum kan worden bijgesteld door de penningmeester ivm datum toezending nota’s etc. 


