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Artikel 1 Vaststelling contributie
Volgens artikel 13, lid 2 van de statuten van R.K.S.V. DIOS zijn de leden jaarlijks gehouden de contributie te
betalen die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt vastgesteld. Het bestuur is gerechtigd de
contributie jaarlijks met maximaal 3% te verhogen, zonder dat deze verhoging tijdens de ALV in stemming
gebracht hoeft te worden. Verhogingen van meer dan 3% behoeven de instemming van de ALV.
Artikel 2 Categorieën
De leden worden in categorieën ingedeeld waarvoor verschillende contributiebedragen verschuldigd zijn. Voor
actief spelende leden worden de leeftijdsgrenzen van de KNVB, zoals gepubliceerd in het KNVB Handboek
Competitiezaken Amateurvoetbal, als basis voor de contributie categorieën gehanteerd.
Actief spelende leden ouder dan de hiervoor genoemde leeftijdsgrenzen worden ingedeeld in de categorie
senioren.
Uitgezonderd van voorgaande zijn de G-voetbal leden en de Trapturfjes. Trapturfjes zijn spelers die op 1
januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 4 of 5 jaar hebben.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Artikel 3 Lidmaatschap tijdens het seizoen
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Waar in dit reglement seizoen staat komt dit overeen
met het verenigingsjaar.
Bij inschrijving voor 1 oktober is de volledige contributie verschuldigd. Bij inschrijving na 1 oktober zal de
contributie pro rato gefactureerd worden, gebaseerd op een actieve voetbalperiode van 10 maanden per
seizoen.
Artikel 4 Contactgegevens
Officiële communicatie vanuit de vereniging met betrekking tot het lidmaatschap, waaronder de facturatie
van de contributie, gaat via e-mail. Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adres-, email- en
telefoongegevens én wijzigingen in (bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie .
Het feit dat bij de vereniging niet de juiste gegevens bekend zijn is geen argument voor het niet of te laat
betalen van de contributie.
Artikel 5 Contributie betaling
Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie
zoals bedoeld in artikel 1 en eventuele overige kosten als genoemd in artikel 18 te incasseren door middel van
automatische incasso. Zonder volledig ingevulde ondertekende machtiging is inschrijven als lid niet mogelijk
Deze machtiging is een in te vullen onderdeel van het online inschrijfformulier.
Leden dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de opgegeven bankrekening op het moment dat er
geïncasseerd wordt.
Bestaande leden die nog geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, zijn verplicht de
contributie in 1 keer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op NL35RABO0136400922 o.v.v. R.K.S.V.
DIOS te Nieuw Vennep. Er zal eenmalig een factuur per e-mail worden verstuurd.
Betalingen in contanten zijn niet mogelijk.
Artikel 6 Termijn(en)
De contributie wordt standaard in één keer geïnd. De incasso zal eind augustus 2022 worden uitgevoerd.
Betaling in termijnen kan alleen in uitzonderlijke gevallen en na schriftelijke toestemming van de
penningmeester. Hiervoor kan per e-mail een gemotiveerd verzoek bij de penningmeester worden ingediend
via contributie@dios.nl. Betaling van de termijnen dient te worden gedaan als overeengekomen, en uiterlijk 1
november 2022 dient de volledige contributie te zijn voldaan. Bij het niet nakomen van de afspraak vervalt de
regeling en is het gehele openstaande bedrag per direct verschuldigd.
Bij instroming gedurende het seizoen is alleen eenmalige incasso van de volledig verschuldigde contributie
mogelijk.
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Artikel 7 Bijstand contributiebetaling
Er zijn mogelijkheden tot het verkrijgen van een (gehele) tegemoetkoming in de contributie voor leden tot 18
jaar. Informatie hierover is te vinden op de volgende websites:
https://meerleergeld.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/
Een lid die gebruik wil maken van de door st. Leergeld of JFS geboden mogelijkheden is zelf verantwoordelijk
voor een tijdige aanvraag.
Wanneer een lid gebruikt maakt van een tegemoetkoming van st. Leergeld of JFS is het lid zelf de contributie
verschuldigd tot R.K.S.V. DIOS een akkoord voor betaling van de verstrekkende instelling heeft gekregen. Als
R.K.S.V. DIOS voor 1 augustus een akkoord krijgt zal de contributie rechtstreeks bij st. Leergeld of JFS
gefactureerd worden. Als R.K.S.V. DIOS pas een akkoord krijgt nadat de betaling van de contributie conform
artikel 4 en 5 al door het lid gedaan is dan zal R.K.S.V. DIOS het door de instelling verstrekte bedrag aan het lid
terugbetalen.
Bij sommige ziektekostenverzekeraars bestaat een mogelijkheid tot restitutie van (een gedeelte van) de
contributie. Vraag naar de mogelijkheden bij uw ziektekostenverzekeraar.
Artikel 8 Gezinskorting
Gezinnen van 3 of meer bij DIOS ingeschreven gezinsleden wonend op het zelfde huisadres mogen aan het
eind van het seizoen, indien de contributie in zijn geheel is betaald, een verzoek indienen voor restitutie van
50% van de contributie voor het 3e en volgende gezinslid met een maximale leeftijd 16 jaar.
Artikel 9 Betaling bij later starten
Bij leden die tijdens het seizoen lid worden zal de contributie in 1 keer worden geïnd in de eerste week van de
volgende maand nadat men lid is geworden.
Artikel 10 Uitsluiting incasso
Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatische incasso af te geven (er wordt
door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie in 1 keer binnen 14 dagen na
factuurdatum te voldoen op rekeningnummer NL35RABO0136400922 o.v.v. R.K.S.V. DIOS te Nieuw-Vennep.
Deze uitzondering is alleen mogelijk na opgaaf van reden(en) en toestemming van het bestuur.
Artikel 11 Mislukte incasso
Wanneer het bedrag, om welke reden dan ook, niet geïncasseerd kan worden, ontstaat voor het lid een
betalingsachterstand. Het lid dient in dat geval zelf het verschuldigde bedrag in 1 keer binnen 14 dagen na
factuurdatum op de rekening van de vereniging over te maken, tenzij in overleg met de penningmeester een
betalingsregeling is vastgesteld. Het lid ontvangt hiervoor per e-mail een betalingsherinnering. Indien geen
gehoor wordt gegeven aan de betalingsherinnering en de daarop volgende aanmaning dan is artikel 14 t/m 17
van toepassing.
Artikel 12 Storneren (terugboeking) automatische incasso
Wanneer het lid, om welke reden dan ook, zijn/haar bank opdracht geeft het geïncasseerde bedrag terug te
laten boeken, ontstaat voor het lid een betalingsachterstand. Het lid ontvangt hiervoor per e-mail een
betalingsherinnering. Indien geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsherinnering en de daarop volgende
aanmaningen dan is artikel 14 t/m 17 van toepassing.
Artikel 13 Niet betalen zonder automatische incasso
Niet betaling door leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven vervalt direct in
artikel 14 t/m 17.
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Artikel 14 Speel- en trainingsverbod
Voldoet het lid na een betalingsherinnering en de 1e aanmaning niet aan de contributieverplichting dan zal na
de 2e aanmaning door het bestuur een speel- en trainingsverbod worden opgelegd.
Artikel 15 Mogelijkheid tot aanspreken
Het bestuur heeft het recht een lid welke de contributie niet tijdig heeft betaald aan te spreken en mede te
delen dat verdere continuering van het lidmaatschap alleen nog maar mogelijk is indien op de juiste wijze
inning van de contributie mogelijk is.
Artikel 16 Incassobureau
Voldoet het lid niet aan de contributieverplichting dan zal de vordering uit handen gegeven worden aan een
incassobureau. Alle hierbij komende kosten zullen eveneens voor rekening van het lid komen.
Artikel 17 Non actief stelling lidmaatschap
Overdracht van de vordering aan het incassobureau betekent tevens dat het lid op non-actief zal worden
gezet. Na ontvangst van de betaling zal het lidmaatschap weer worden geactiveerd.
Artikel 18 Blessures
Blessures geven geen recht op contributierestitutie. Als een lid door een (langdurige) ziekte of door een
ernstige blessure met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, dan kan
via contributie@dios.nl een gemotiveerd verzoek tot restitutie worden ingediend bij het bestuur.
Het bestuur neemt aan het eind van het seizoen hierover een besluit. Dit besluit is onbetwistbaar.
Reeds betaalde/geïncasseerde contributie wordt verrekend met de administratiekosten en vaste KNVB-lasten
(minimale bijdrage is die van een niet-spelend lid). Het restant geldt als voorschot voor de contributie van een
volgend seizoen. Indien herstel sneller geschiedt en het lid weer gebruik maakt van de faciliteiten van de
vereniging dan geldt de contributie alsnog voor het lopende jaar. Als het lid na het seizoen besluit om zijn
lidmaatschap te beëindigen dan zal er geen restitutie plaatsvinden.
Artikel 19 Doorbelasten boetes etc.
Boetes welke door de KNVB aan een lid persoonlijk zijn opgelegd, bijvoorbeeld als gevolg van gele en/of rode
kaarten, worden aan het betreffende lid doorberekend.
Boetes welke door de KNVB aan een team zijn opgelegd, bijvoorbeeld als gevolg van niet opkomen als team
bij wedstrijden, staken van wedstrijden of het niet (tijdig) inleveren van wedstrijdformulieren, worden aan het
bestuur voorgelegd. Het bestuur kan besluiten of en in welke mate de boete verhaald wordt op één of
meerdere leden van het betreffende team.
De betreffende leden ontvangen een factuur en de inhouding vindt plaats via automatische incasso. Bij geen
incasso wordt er direct doorbelast. Bij storneren/niet betalen zullen voorgaande artikelen van kracht zijn.
Artikel 20 Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend bij de ledenadministratie via het formulier op de pagina
“lidmaatschap opzeggen” op de website. Een lidmaatschap is pas opgezegd als het lid een bevestiging van
beëindiging van het lidmaatschap van de ledenadministratie heeft ontvangen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft niettemin de contributie
conform artikel 13 lid 4 van de statuten voor het gehele jaar verschuldigd. Dit geldt ook bij een tussentijdse
overschrijving. Wanneer het lidmaatschap voor het opvolgende seizoen wordt opgezegd dient dit te gebeuren
voor 1 juni.
Het is dus niet voldoende om alleen de elftalleider, teamgenoten, coördinator of andere personen bij de
vereniging op de hoogte te brengen.
Artikel 21 Hardheidsclausule
In gevallen welke niet door dit reglement gedekte worden of in uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de
bevoegdheid te besluiten of afwijkend te beslissen.
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