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Voorstel restitutie contributie seizoen 2020/2021 

 

Het bestuur doet hierbij een voorstel voor teruggaaf van de contributie over het 

seizoen 2020/2021. Na aftrek van de vaste kosten en kosten NEVOBO wordt van de 

restant contributie een gedeelte gerestitueerd.  Tevens wordt over het seizoen 

2019/2020 € 35,- per lid gerestitueerd. 

Daarnaast heeft het bestuur gemeend een extra buffer te creëren voor het 

komende seizoen. Door het teruglopende aantal leden a.g.v. de crisis en ontbreken 

van nieuwe instroom, zullen de kosten per lid stijgen door o.a. kleinere teams en 

minder efficiënte inhuur van zaalruimte. De buffer bedraagt € 20,- per lid en kan evt. 

in de toekomst alsnog worden uitbetaald aan de betreffende leden, wanneer deze 

niet noodzakelijk is gebleken dan wel worden gecompenseerd met evt. toekomstige 

contributie verhogingen. 

 

Vaste kosten 

Ondanks dat de competitie grotendeels niet heeft plaatsgevonden en er tijdens de 

lockdown (gedeeltelijk) niet kon worden getraind in de zaal, zijn er toch de nodige 

vaste kosten die betaald dienen te worden. Denk aan verzekeringen, bankkosten, 

website en kosten vrijwilligers. Deze kosten zijn vastgesteld op €15,- per lid. 

Lidmaatschap en teamgelden NEVOBO 

De kosten voor het NEVOBO-lidmaatschap voor bondsleden bedroegen €15,- en zijn 

niet gerestitueerd. De teamgelden over het 1e halfjaar zijn slechts gedeeltelijk 

gerestitueerd en zijn omgeslagen naar de competitie spelende teams. 

 

Restitutie contributie per categorie* 

Senioren (2x trainen) → € 274,00  van totaal € 390,00 

Senioren (1x trainen) → € 246,75  van totaal € 355,00 

Senioren (trainingslid) → € 246,75  van totaal € 312,50 

Masters → € 153,50  van totaal € 215,00 

Recreanten → € 168,50  van totaal € 212,50 

Jeugd A/B/C → € 137,50 van totaal € 290,00 

CMV N6 → € 98,75  van totaal € 205,00 

CMV N1 t/m N5 → € 58,75 van totaal € 205,00 

Volleybalspeeltuin → € 110,50  van totaal € 142,50 

*O.b.v. leeftijd kan de gefactureerde contributie afwijken van gespeelde categorie en zal de restitutie 

derhalve ook afwijken.   

 

Senioren/Masters/Recreanten 

Voorstel teruggaaf 7/9e deel variabele kosten (+/-78%) 

- 2 van de 9 maanden getraind, weinig competitie 
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- Indien in juni ev. wordt door getraind wordt er € 30 p/m in mindering gebracht op 

de restitutie 

Jeugd A/B/C + N6: 

Voorstel teruggaaf 50% variabele kosten over hele seizoen  

- 5 maanden getraind + buitentraining, weinig competitie gespeeld 

- Geen extra kosten voor trainingen juni 

CMV N1 t/m N5:  

Voorstel teruggaaf 25% variabele kosten over heel seizoen 

- Nagenoeg volledig getraind (binnen + buiten, m.u.v. ½ dec t/m ½ feb)  

- Geen extra kosten voor trainingen juni 

Volleybalspeeltuin:  

Voorstel teruggaaf 75% variabele kosten over heel seizoen 

- Vanaf begin oktober niet meer mogelijk a.g.v. aanwezigheid ouders en geldende 

beperkingen 
 


