
    

 

 
    

Contributiebeleid V.J.B. Smoke Eaters 

1. Vaststelling contributiebedragen 

De contributie wordt jaarlijks door de leden, op voordracht van het bestuur van de V.J.B. Smoke 
Eaters, vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie wordt vastgesteld voor een 
seizoen. Het seizoen loopt van 1 juni tot en met 31 mei. 

2. Vastgestelde contributie 

Voor het seizoen 2020-2021 zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld. 

 

Korting 

a. Voor ieder 2e en opvolgende kind in een gezin geldt een korting van 10% op de vastgestelde 
contributie. Deze korting wordt te allen tijde berekend over het laagste contributiebedrag; 

b. Voor goalies die gebruik maken van een volledige eigen uitrusting geldt een korting van 50% 
op de vastgestelde contributie; 

c. Bij toepassing van de goalie-korting vervalt de korting voor het 2e en opvolgende gezinslid. 
 

3. Aanvang lidmaatschap 

Het lidmaatschap vangt aan per de 1e van de maand volgend op de maand van aanmelding. 
Aanmelding gebeurt op basis van de daarvoor geldende inschrijfformulieren via de secretaris van de 
V.J.B. Smoke-Eaters (secretariaat@smokeeaters.nl) . 

4. Kernteam 
 

a. Indien leden, om welke reden dan ook, actief zijn in meerdere teams dan is contributie 
verschuldigd op basis van het kernteam waarin deze speler actief is. Het kernteam betreft het 
primaire team. Dit betekent dat meisjes / dames die actief zijn in één van de U-teams maar 
ook wedstrijden spelen bij het dames team de contributie van het U-team verschuldigd zijn; 

b. Spelers die level-up spelen zijn contributie verschuldigd voor het team waarin zij actief zijn en 
niet waar zij op grond van hun leeftijd zouden moeten spelen; 

c. Spelers met dispensatie zijn contributie verschuldigd voor het team waarin zij actief zijn en 
niet waar zij op grond van hun leeftijd zouden moeten spelen. 

d. Bij wijziging van het kernteam gedurende het seizoen zal de contributie overeenkomstig 
worden aangepast. 

Team Leeftijd Jaar Maand

Schaatsklas Alle leeftijden 120,00€   10,00€     

Ijshockeyschool (alleen trainingen) Alle leeftijden 300,00€   25,00€     

U9 2013 - 588,00€   49,00€     

U11 2011-2012 588,00€   49,00€     

U13 2009-2010 588,00€   49,00€     

U15 2007-2008 684,00€   57,00€     

U17 2005-2006 684,00€   57,00€     

Junioren team 2005 - …. 360,00€   30,00€     

Eerste divisie 720,00€   60,00€     

Lagere sr. teams 450,00€   37,50€     

Dames 300,00€   25,00€     



    

 

 
    

Intake gesprek 

Iedereen die (spelend) lid wil worden van V.J.B. Smoke Eaters, zal eerst een intake gesprek krijgen met 
een van de bestuursleden, technisch commissielid of coach. Doel hiervan is om een ieder te vertellen 
wat het beleid is en de normen en waarden zijn van de vereniging. Daarnaast wordt hierin ook 
aangegeven wat wij van de leden verwachten, maar ook wat de leden van de vereniging mogen 
verwachten. 

5. Betaling / incasso  

Contributie is steeds verschuldigd over een heel jaar. De contributie wordt voldaan door: 

a. Betaling in eens binnen twee maanden na aanvang van het seizoen. Dat wil zeggen voor 1 
augustus; 

b. Door maandelijkse automatische incasso achteraf. Het jaarbedrag wordt dan geïnd in twaalf 
gelijke delen. 

De contributies zullen in principe alleen nog via automatische incasso worden geïncasseerd, tenzij er 
principiële bezwaren tegen zijn. In dat geval geldt de bepaling in lid a. 

Het rekeningnummer van de V.J.B. Smoke Eaters betreft het IBAN NL21 RABO 0130 5498 43. 

6. Incassoprocedure 

De contributie wordt in de 4e week van iedere maand automatisch geïncasseerd van het opgegeven 
bank- of girorekeningnummer. 

7. Betalingsverzuim 
 

a. Indien incasso op enig moment niet lukt draagt het lid, dan wel zijn wettelijk 
vertegenwoordiger, per ommegaande zorg voor betaling van de verschuldigde contributie op 
het rekeningnummer van de V.J.B. Smoke Eaters; 

b. Het bestuur, i.c. de penningmeester, zal indien daartoe noodzaak bestaat zorgdragen voor 
tijdige maning bij het lid; 

c. Indien op enig moment een contributieachterstand ontstaat van 2 of meer maanden, dan wel 
er sprake is van herhaaldelijke betalingsverzuim, dan behoudt het bestuur zich het recht voor 
om het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen. Zulks, te allen tijde ter beoordeling van het 
bestuur van de V.J.B. Smoke Eaters; 

d. Indien bij enig lid herhaaldelijk sprake is van contributieachterstand dan behoudt het bestuur 
zich het recht voor betreffend lid de contributie bij vooruitbetaling te laten voldoen; 

e. Een royement als genoemd onder lid c betekent nimmer dat de V.J.B. afstand doet van haar 
vordering. 
 

8. Betalingsregeling 

Een betalingsregeling is in principe mogelijk, maar het gaat niet vanzelf en moet goed onderbouwd 
zijn. Mocht men een betalingsregeling willen treffen, dan dient men daartoe contact op te nemen met 
de penningmeester (penningmeester@smokeeaters.nl). Deze zal dit verzoek voorleggen aan het 
bestuur waarna een betalingsregeling wordt vastgesteld. 

Een betalingsregeling geldt in principe voor 1 seizoen. Elk seizoen moet een nieuwe betalingsregeling 
worden overeengekomen. Alle afspraken omtrent een betalingsregeling uit het verleden gelden dus 
niet automatisch voor een nieuw seizoen. 
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9. Beëindigen lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Afmelding dient schriftelijk (via e-mail of brief) plaats te 
vinden bij de secretaris (secretariaat@smokeeaters.nl) plaats te vinden. Beëindiging zal plaatsvinden 
per de 1e van de maand volgend op de maand van opzegging. Opzeggingen bij leiders, trainers, 
coaches, bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd. 

Indien het lidmaatschap wordt hervat, binnen vier maanden na de opzegging, dan is de contributie 
voor het hele jaar verschuldigd. 

10. Uitzonderingen 

Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het bestuur 
van V.J.B. Smoke Eaters in deze handelen naar eigen inzicht en volgens redelijkheid en billijkheid. 

Het bestuur behoudt de mogelijkheid om van bovenstaande af te wijken. 

 

 

 

Het contributiebeleid is vast gesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2019 

 

mailto:secretariaat@smokeeaters.nl

