Contributiereglement
Het algemeen contributiereglement is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Sportclub
Irene d.d. 05-11-2019.
Artikel 1
1. Bij aanmelding als lid vóór 1 januari (tijdens het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en
met 30 juni) is de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd.
2. Bij aanmelding als lid na 1 januari (tijdens het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en
met 30 juni) is 50% van de contributie verschuldigd.
3. Trainingsleden worden aangemeld als verenigingslid tot op het moment dat zij een
bondsnummer krijgen. De bijbehorende kosten daarvan zijn € 60,00. Op het moment dat
een trainingslid officiele wedstrijden mag gaan voetballen is het lid contributie
verschuldigd volgens artikel 1 lid 1 en artikel 1 lid 2.
Artikel 2
1. Contributie bij langdurige afwezigheid:
a. Indien een lid langdurig afwezig is voor een periode die begint vanaf de start van
het seizoen op 1 juli en naar verwachting duurt tot na 1 januari van het lopende
seizoen, wordt 50% van de contributie terug betaald.
b. Indien een lid langdurig afwezig is voor een periode die begint vóór 1 januari van
het lopende seizoen en naar verwachting duurt tot het einde van het seizoen,
wordt 50% van de contributie terug betaald.
c. Bij langdurige afwezigheid wordt per seizoen maximaal 50% van de contributie
terugbetaald.
2. Langdurige afwezigheid door blessure dient binnen één week na het voorval gemeld te
worden bij de trainer/leider van het betreffende elftal én de coördinator van de afdeling.
3. Bij langdurige afwezigheid voor periodes die vallen buiten artikel 2-1a en artikel 2-1b en
wordt geen contributie voor het betreffende seizoen terug betaald.
Artikel 3
Indien een lid het niet eens is met de berekende contributie kan hij/zij contact opnemen met
de ledenadministratie. Deze afdeling beoordeelt vervolgens de situatie en adviseert het
hoofdbestuur. Het hoofdbestuur neemt vervolgens een bindende beslissing die aan het
betreffende lid wordt medegedeeld.
Artikel 4
Afmelding als lid dient schriftelijk via de betrokken coördinator én de ledenadministratie
(ledenadministratie@sportclubirene.nl) plaats te vinden. Indien men zich na 1 juli afmeldt als
lid zal de jaarlijkse afdracht aan de KNVB voor het nieuwe seizoen in rekening worden
gebracht tot men zich via de hierboven vermelde procedure afmeld als lid.
Artikel 5
Bij wijziging van het lidmaatschap (bijvoorbeeld als men stopt met actief voetballen) dient
men dit vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar schriftelijk door te geven aan de
ledenadministratie (ledenadministratie@sportclubirene.nl). Indien men dit na 1 juli doet zal
de speltoeslag voor het nieuwe seizoen in rekening worden gebracht.
Artikel 6
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Sportclub Irene.

Boetereglement
Artikel 1
Iedere boete die door de KNVB aan het lid is opgelegd en die door de KNVB met de
vereniging wordt verrekend zal verhaald worden op het desbetreffend lid.
Artikel 2
1. Het lid zal op enig moment worden aangeschreven om de boete over te maken aan
Sportclub Irene.
2. Indien het lid na aanschrijven niet binnen 4 weken tot betaling overgaat zal Sportclub
Irene een toeslag van €10,00 rekenen op het boetebedrag.
Artikel 3
Indien boetes niet binnen 30 dagen zijn betaald wordt het betreffende lid uitgesloten van alle
activiteiten van Sportclub Irene. Deze uitsluiting wordt opgeheven zodra alle bedragen zijn
voldaan.
Artikel 4
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Sportclub Irene.

