
Informatie Contributie Voetbalseizoen 

 

Seizoen – Contributie Hoogte 

In de ledenvergadering van Juni 2014 is besloten dat de contributie met ingang van het 

lopende seizoen niet verhoogd wordt. Een voetbalseizoen loopt van 1 juli 2014 t/m 30 juni 

2015. De contributie is:   

Niet spelend lid    ` :  €   60,-- 

Af en toe spelende leden met een pasje :  €   80,-- 

Spelende leden  

Contributie Senioren   :  € 170,--  

Contributie Junioren   :  € 140,--  

Contributie Pupillen   :  € 130,--  

Donateur      :  €   20,-- 

  

Afmelden 

Zoals vermeld loopt het voetbalseizoen van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Het is een 

standaardregel dat indien er na 1 juli wordt opgezegd de volledige contributie van het seizoen 

betaald dient te worden waarvoor is opgegeven. Afmelden kunt u bij de secretaris van de 

vvVorden.   

 

Contributie inning  

Wij willen onze leden zoveel mogelijk stimuleren om het betalen van de contributie te laten 

verlopen via ‘incasso’. Voor nieuwe leden geldt automatisch incasso. Mocht u daartoe 

bezwaren hebben gelieve dit dan kenbaar te maken aan de ledenadministrateur, mail: 

pjwgombert@gmail.com.  

 

De contributie wordt per kwartaal, halfjaar of jaarlijks geïncasseerd worden. Leden die geen 

Incasso hebben krijgen aan het begin van het seizoen de contributie – factuur van het hele 

seizoen met verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Zonder incasso is er geen ruimte voor 

gespreide betaling. De incasso-runs zijn voor 1
e

 kwartaal begin juli 2014, voor 2
e

 kwartaal 

begin oktober 2014 voor 3
e

 kwartaal begin januari 2015 en 4
e

 kwartaal begin april 2015. 

 

Wat staat erop uw bankafschrift bij Incasso: 

Als lid of donateur heeft een ledenpas seizoen 2014-2015 ontvangen. Hierop staat u 

lidnummer welke bij de incasso ook vermeld zal worden bij uw afschrijving. 

  

mailto:pjwgombert@gmail.com


Informatie Contributie Voetbalseizoen 

 

 

 

Bij de voetbalvereniging Vorden zijn er verschillende soorten leden te onderscheiden: 

 

Niet spelend lid 

Dit worden ook wel ‘slapende- of steunende’ leden genoemd. Je bent lid van de 

voetbalvereniging Vorden, maar hebt geen spelerspas van de KNVB. Je mag dus niet 

voetballen in een elftal van v.v. Vorden tijdens een officiële KNVB-wedstrijd.  

Contributie   : € 60,-- 

 

Af en toe spelende leden met een pasje 

Je bent lid van de voetbalvereniging Vorden en hebt tevens een spelerspas van de 

KNVB. Je mag dus voetballen in een elftal van v.v. Vorden tijdens een officiële KNVB-

wedstrijd, maar wordt door de jeugdcommissie of seniorencommissie NIET ingedeeld in 

een vast team. Deze mogelijkheid wordt geboden aan A-junioren (18-19 jaar) en bij de 

senioren (19+) en het 35+ voetbal. Deze mogelijkheid is gecreëerd voor leden die door 

wat voor een reden dan ook niet meer in staat zijn om ieder weekend te spelen, maar 

wel graag willen trainen en/of af en toe een wedstrijd willen spelen.  

Contributie   : € 80,-- 

 

Spelende leden 

Je bent lid van de voetbalvereniging Vorden en hebt een spelerspas van de KNVB. Je 

mag dus voetballen in een elftal van v.v. Vorden tijdens een officiële KNVB-wedstrijd, en 

wordt ieder seizoen door de jeugdcommissie of seniorencommissie ingedeeld in een 

team. De genoemde bedragen zijn inclusief kleding fonds. 

Contributie Senioren  : € 170,00  

Contributie Junioren  : € 140,00  

Contributie Pupillen  : € 130,00  

 

Steunen van de vereniging zonder lidmaatschap 

 

Donateur 

Het is mogelijk om donateur te worden van onze vereniging voor € 20,-- per seizoen. Als 

donateur kunt u op vertoon van de donateurspas de thuiswedstrijden van Vorden 1 bekijken.  

Wilt u donateur worden van onze verenging stuur dan een mail naar: pjwgombert@gmail.com 

 

Club van 50 

De club van 50 is in 2010 in het leven geroepen om de vereniging te ondersteunen en o.a. met 

een gedeelte van de jaaropbrengst een speciaal project te financieren. Deze ‘club van 50’ heeft 

nu al meer dan 100 leden en komt ieder seizoen 1x bij elkaar met een gezellige avond. 

Wilt u lid worden van de ‘club van 50’ stuur dan een mail naar wf.hiddink@kpnplanet.nl 
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