
Contributiereglement RKHSV 2020-2021 
 

Elk voetbalseizoen zal de contributie (op grond van dezelfde jaarlijkse algemene ledenvergadering 

1996) conform het prijsindexcijfer van het betreffende jaar worden aangepast, dan wel bijgesteld 

worden conform de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het voorafgaande seizoen. 

Volgens besluit van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van september 1996 zal daarnaast de 
contributie middels automatische incasso worden geïnd. Derhalve verzoeken wij u RKHSV te 
machtigen in twee termijnen de verplichte contributie (statutair voor een heel jaar) te innen. 

Contributiebedragen: 

Senioren € 197,-- JO13-categorie € 167,-- JO9-categorie € 167,-- 

35+/Veteranen € 98,50 JO12-categorie € 167,-- JO8-categorie € 167,-- 

JO19-categorie € 197,-- JO11-categorie € 167,-- JO7-categorie € 126,-- 

JO17-categorie € 167,-- JO10-categorie € 167,-- G-sporters € 150,-- 

JO15-categorie € 167,--     

 

LET OP: de contributie wordt met  €5,- verhoogd per half jaar i.v.m. administratiekosten indien men 
geen automatische incasso afgeeft of bij het storneren van de contributie. 
 

Voor gezinnen waar 3 of meer spelende leden lid van RKHSV zijn geldt een korting van 50% vanaf het 
3de lid en voor het goedkoopste contributiebedrag.  
 

Betaling: 
Betaling dient bij voorkeur te geschieden door middel van automatische incasso. 
Rekeningnummer RKHSV inzake contributies: 
IBAN:          NL43 RABO 011 75 01 298  BIC code:   RABO2NLU 
 
De data van contributie-inning zijn: 

• Eind oktober (1e termijn) 
• Eind maart (2de termijn) 

 
Indien het betalen in 2 termijnen moeilijk c.q. niet mogelijk is kan er schriftelijk contact gezocht 
worden (zie de onderaan vermelde mailadressen) voor het treffen van een betalingsregeling.   
 

Bepalingen rondom contributie-inning 
Bij afmelding als lid in de periode 1-7 tot 1-1, volgt er geen automatische incasso meer voor de 2de 

termijn na december. Een lid dat zich afmeldt ingaande het nieuwe seizoen dient deze afmelding 

uiterlijk 1 juli kenbaar te maken. Bij latere afmelding is een door het bestuur vastgesteld bedrag 

verschuldigd, zijnde 50% van de verschuldigde contributie. Onder afmelden wordt verstaan het 

schriftelijk afmelden bij de ledenadministratie. 

Jeugdleden die ingedeeld worden bij een seniorenelftal blijven de status van junior houden en blijven 

de jeugdcontributie betalen totdat zij reglementair de status van senior bereiken.      

Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden, zoals een langdurige blessure, aan het eind van het 

seizoen een restitutie toekennen of een tijdelijke ontheffing van contributiebetaling verlenen.   

Indien niet aan alle verplichtingen is voldaan zal RKHSV automatisch voor een periode van 3 jaar een 
financiële blokkade inbouwen waardoor het vooralsnog niet mogelijk is om bij een andere vereniging 
te gaan voetballen. Binnen deze periode blijft RKHSV dan aanspraak maken op compensatie.  
   
 

Financiële problemen? 
Het kan voor komen dat er omstandigheden zijn waardoor het niet altijd mogelijk is om aan uw 
financiële verplichtingen te voldoen. Er zijn via de gemeente Maastricht een aantal mogelijkheden 
om een aanvraag te kunnen doen in een tegemoetkoming van de contributie.  
  



“Tegemoetkoming maatschappelijke participatie” 

 1. Tegemoetkoming in de kosten van culturele, 

           sociale en maatschappelijke activiteiten 
 

 2. Jeugdsportfonds  
(zie www.socialezaken-mh.nl) 

Raadpleeg dus bovenvermelde website om te bezien of u/je in aanmerking komt voor een 

tegemoetkoming in de contributie via de gemeente Maastricht.  

Lidmaatschap opzeggen of wijzigen 
Wil je stoppen met voetballen, naar een andere vereniging gaan of ga je verhuizen? Hieronder volgt 
een uitzetting van de te volgen procedure: 

 

Opzeggen lidmaatschap 
Indien men het lidmaatschap bij RKHSV wil opzeggen kan dit SLECHTS schriftelijk (per brief / per e-
mail) bij het secretariaat of via de ledenadministratie. Opzeggen bij alleen de leider van het team is 
niet voldoende!  

 
BELANGRIJK 
De schriftelijke opzegging moet vóór 1 juni van het betreffende jaar worden ingediend. De 
verplichting tot contributie blijft van kracht tot 1 juli van het betreffende seizoen. Opzeggen na 1 juli 
betekent dat er contributie wordt geheven voor het gehele seizoen. 

 
Naar een andere vereniging 

➢ Indien men een overschrijving wil naar een andere vereniging hoeft dit niet meer via de oude 
vereniging te gaan. De KNVB heeft de overschrijvingsprocedure gedigitaliseerd waardoor de 
nieuwe vereniging de speler kan aanmelden via Sportlink Club. Vervolgens zal de oude 

vereniging automatisch op de hoogte gebracht worden. Een overschrijving kan niet worden 
voltooid indien niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan bij de oude club en alle in 
bruikleen gegeven spullen ingeleverd zijn.  

➢ Overschrijvingen moeten uiterlijk 15 juni in Sportlink Club gemeld zijn. Bij junioren en 
pupillen die recreatief spelen kan van de datum van 15 juni overigens afgeweken worden.  

➢ U bent contributieplichtig tot 1 juli van het jaar. Indien het lidmaatschap niet voor 1 juli is 
beëindigd wordt er opnieuw contributie geïnd voor het nieuwe seizoen.  

➢ Indien niet aan alle verplichtingen is voldaan (achterstand met contributie, niet ingeleverd 
hebben van wedstrijdkleding e.d.) zal RKHSV automatisch voor een periode van 3 jaar een 
financiële blokkade inbouwen waardoor het vooralsnog niet mogelijk is om bij een andere 
vereniging te gaan voetballen.  

➢ Deze blokkade zal niet eerder worden opgeheven nadat contributie betaald is en/of alle 
spullen ingeleverd zijn!  

 
Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek aan te vragen? 
1. Meld je bij je nieuwe vereniging aan met je relatiecode. 
2. De nieuwe vereniging voert jouw gegevens in Sportlink in als nieuw lid van de vereniging. 
3. Je wordt automatisch overgeschreven naar de 'nieuwe vereniging' als je 'oude vereniging' geen 
bezwaar heeft (bijvoorbeeld vanwege contributie-achterstand).  
 

Verhuizing of wijziging betaalrekening 
Wijzingen van persoons-/adres- of betalingsgegevens kunnen slechts op schriftelijke wijze worden 
ingediend door middel van een e-mail of per brief.  Gelieve de door uw gewenste ingangsdatum te 
vermelden. Indien het rekeningnummer wijzigt dient verder aan te worden gegeven op welke naam 
de rekening staat.   

 

http://www.socialezaken-mh.nl/


 

Belangrijk is dus dat u alles schriftelijk afhandelt 
RKHSV postadres:   Ledenadministratie: 
Kapittellaan 38   Praaglaan 98 
6229 VP Maastricht   6229 HP Maastricht 
Mail: secretaris@rkhsv.nl  Mail: ledenadministratie@rkhsv.nl  

 
Met vragen kunt u terecht bij: 
Tel:  06 12 14 14 52 (Ralph Mak) / 06 29 56 14 35 (Lou Beckers) 
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