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Contributieregeling RKSV Groene Ster  
Om duidelijkheid te verschaffen over de verschuldigde contributie en de wijze van betalen willen wij 
u graag hierover informeren.  
Jaarcontributie  
Groene Ster hanteert een jaarcontributie en geen contributiebedrag per maand . Dus ook in periodes 
waarin geen activiteiten plaatsvinden (bijv. de zomerstop) moet er contributie betaald worden (12 
maal 1/12 van het jaarbedrag). Dit houdt tevens in dat u lid wordt voor minimaal een volledig 
seizoen. Het voetbaljaar loopt overigens van 1 juli t/m 30 juni.  
Aan het eind van ieder seizoen wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een volledig seizoen 
verlengd.  
De contributie is met ingang van 1 juli 2019 als zodanig vastgesteld:  

 jeugdleden betalen € 174,00 per jaar;  

 senioren betalen € 210,00 per jaar;  

 voetballende jeugdleiders betalen € 90,00 per jaar  

 voetballers van het veteranenteam en het KNVB 35+ team betalen € 90,00 per jaar.  
 
Deze bedragen kunnen altijd gewijzigd worden.  
Heeft u vragen over uw eigen specifieke contributiebedrag, dan kunt u zich melden bij de  
ledenadministratie.  
 
Wijze van betalen  
De verschuldigde contributie wordt standaard per automatische incasso maandelijks vooruit geïnd. 
Wij incasseren iedere maand op de 23ste van de maand. Een andere datum is NIET mogelijk. Is het 
meerdere achtereenvolgende periodes niet mogelijk om de contributie te innen, dan wordt de 
incasso-overeenkomst door Groene Ster beëindigd en dient de resterende jaarcontributie in één keer 
vooruit betaald te worden.  
U kunt er ook voor kiezen om de contributie per jaar vooruit te betalen. In dat geval ontvangt u een 
factuur.  
 
Lid worden tijdens het lopende seizoen  
Om te voorkomen dat nieuwe leden die zich in de loop van het seizoen bij Groene Ster aanmelden, 
de volledige jaarcontributie verschuldigd zijn, geven wij dan korting op het jaarbedrag. Het bestuur 
heeft het volgende besloten:   
 
Bij aanmelding gedurende het seizoen moet er contributie betaald worden vanaf de volledige maand 
dat men aangemeld wordt. 
 
Voordat er de eerste keer contributie geïncasseerd wordt, krijgt u van ons eenmalig via email een 
kennisgeving met de incassokenmerken toegestuurd.  
De contributie is opgebouwd uit twee elementen die op de kennisgeving vermeld worden:  
1. Verenigingscontributie: dit is een bedrag dat ieder lid van Groene Ster betaald, ongeacht of hij/zij 
voetbalt.  
2. Voetbal veld algemeen is een toeslag voor degene die voetballen. Samen vormen deze twee 
elementen de contributie voor de eerstvolgende termijn.  
Het eenmalige inschrijfgeld zal samen met de eerste contributie geïncasseerd worden en staat ook 
vermeld op de kennisgeving.  
Spelers geboren in 1998 tot en met 2006 zijn verplicht het KNVB spelregelbewijs te halen voordat zij 
mogen deelnemen aan wedstrijden. Indien nodig ontvangt u na de aanmelding hierover bericht.  
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Achterstand in betaling  
Wanneer er onverhoopt een achterstand in de betaling optreedt dan zullen wij u hierover twee maal 
schriftelijk informeren met het verzoek de achterstand alsnog te voldoen. Ook zullen er 
administratiekosten in rekening gebracht worden: per gemiste incasso is dat € 2,00 en als men niet 
automatisch betaald, is de hoogte van de administratiekosten afhankelijk van het openstaande 
bedrag, maar minimaal € 5,00.  
De derde aanmaning gebeurt door een incassobureau aan wie de vereniging daarvoor opdracht 
geeft. Eventuele kosten die voortvloeien uit een incassoprocedure zijn dan voor uw eigen rekening.  
 
Vergoeding contributie door Stichting Leergeld  
Moet u, als ouder, rondkomen van een minimum inkomen of bijstandsuitkering?  
Dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor vergoeding van de contributie door Jeugdfonds 
Sport Limburg. U dient dat zelf, vooraf, aan te vragen bij Stichting Leergeld Parkstad.  
De vergoeding moet ieder jaar vóór 15 mei opnieuw aangevraagd worden. Als de aanvraag is 
goedgekeurd ontvangt u van Jeugdfonds Sport Limburg bericht . Jeugdfonds Sport Limburg betaald 
niet met terugwerkende kracht dus u dient eerst de goedkeuring te hebben voordat u uw kind 
aanmeld bij Groene Ster.  
 
Boete voor gele/rode kaarten en KNVB tuchtzaken  
Gele of rode kaarten gegeven in wedstrijden krijgen een bepaalde code toegekend door de 
scheidsrechter. Groene Ster heeft bepaald dat een aantal van deze codes (bijv. onnodig spelbederf, 
agressie of het in woord of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de scheidsrechter) 
doorbelast worden naar de speler. Dit om dit gedrag te proberen te voorkomen. Deze boetes worden 
doorbelast via de contributie.  
 
Bijzondere aanmeldingen  
Personen van 10 jaar en ouder die niet in Nederland wonen en of niet de Nederlandse nationaliteit 
hebben en of in het buitenland gevoetbald hebben, kunnen wij niet zonder meer aanmelden als lid 
van onze vereniging. Daarvoor hebben wij toestemming van de FIFA nodig. Voor deze aanmeldingen 
moeten diverse documenten ingeleverd worden. Welke dat zijn, is afhankelijk van de situatie van de 
speler.  
 
Beëindiging van het lidmaatschap  
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie. Stilzwijgende 
afzegging door niet komen opdagen voor trainingen en wedstrijden, of afzeggingen via bijvoorbeeld 
een teamgenoot of leider wordt dus NIET geaccepteerd, en de verplichting tot betaling van 
contributie wordt hierdoor niet beëindigd.  
Tot en met de volledige maand dat men zich afmeld moet er contributie betaald worden. 
Daarnaast heeft het bestuur besloten dat bij afmeldingen vanaf 1 oktober tot en met 31 december 
contributie verschuldigd is tot en met 31 december.  
Vanaf 1 maart is afmelden niet mogelijk tot het eind van het seizoen en moet het volledige 
jaarbedrag voldaan worden.  
Ook kleding en of andere spullen die men van Groene Ster in bruikleen heeft, moeten ingeleverd 
worden voordat het lidmaatschap beëindigd kan worden. 
 
Contact  
U kunt te allen tijden contact opnemen met onze ledenadministratie voor vragen of opmerkingen 
over contributiezaken via leden@groenester.nl.  
Wij vertrouwen erop u met deze informatie volledig te hebben geïnformeerd over de geldende 
contributieregels bij Groene Ster. 


