
 
 
 
 
 

Reglement Lidmaatschap VSCO’61 
 
 
 

 
 

1) Aanmelding als lid van de vereniging vindt plaats via de trainer of coördinator van de jeugd 
of bij het secretariaat,  ledenadministratie@vsco.nl of info@vsco.nl. 
 

2) De benodigde aanmeldingsformulieren kunt u downloaden van de website van VSCO’61. 
Ook is het mogelijk een set formulieren af te halen op sportpark De Heughte. Voordat 
inschrijving als lid plaatsvindt dienen de aanmeldingsformulieren ingevuld te worden, 
inclusief de bijbehorende doorlopende bankmachtiging (SEPA). Wie in het bezit is van een 
ID-nummer moet dit veld verplicht invullen. 

 
3) Aanmelding kan gedurende het hele jaar plaatsvinden. Leden die zich na februari 

aanmelden, mogen meetrainen en vanaf het nieuwe seizoen wedstrijden spelen. 
 

4) Indeling van spelende leden zal in overleg met de wedstrijdsecretaris en het bestuurslid 
voetbalzaken plaatsvinden. 

 
5) Spelende leden vanaf JO13 zijn speelgerechtigd op het moment dat de spelerspas ontvangen 

is van de KNVB. 
 

6) Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren: 
 Spelers van de elftallen JO11, JO10, JO9 en JO8 kunnen tweemaal per jaar opzeggen, te 

weten voor 1 januari en 1 juli van het jaar. (Dit i.v.m. de indeling competitie) 
 Overige spelende leden, ingedeeld in een team, kunnen eenmaal per jaar en wel voor 1 

juli opzeggen. Deze opzegging dient uiterlijk voor deze datum in ons bezit te zijn. 
 Overige niet-spelende leden en spelende leden die niet zijn ingedeeld in een team 

kunnen ook tweemaal per jaar opzeggen, te weten voor 1 januari en 1 juli van het jaar. 
 

7) Bij de bepaling van de contributie werken we met een opslagsysteem. De volgende 
contributiebedragen worden momenteel per kwartaal gehanteerd: 
 
 Algemene verenigingscontributie senioren   : € 40,00 
 Junioren- en pupillencontributie    : € 40,00 
 Algemene verenigingscontributie steunende leden  : € 32,50 
 Opslag spelende seniorleden    : € 20,00 
 Opslag spelende juniorleden    : € 5,00 
 Opslag spelende zaalvoetballeden    : € 20,00 
 
Spelende leden die alleen maar deelnemen aan de zaalcompetitie betalen een contributie 
van € 40,00 per kwartaal. 



 
8) De volgende kortingen op de contributie zijn van toepassing: 

 Gezinskorting; als er vier of meer leden binnen één gezin lid zijn krijgt het vierde lid  
€ 15,00 per kwartaal korting. De gezinsleden moeten ingeschreven staan op hetzelfde 
woonadres; Om gebruik te kunnen maken van deze korting zal het gezinslid dat in 
aanmerking komt voor deze korting hier zelf een melding van moeten maken bij de 
secretaris van de vereniging. 
 

9) De contributie wordt in de regel in de tweede maand van elk kwartaal geïnd. (Februari, Mei, 
Augustus en November).  

 
10) Voor elke aanmaning wordt € 2,00 extra in rekening gebracht. 

 
11) De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

 
12) De peildatum voor de categorie-indeling is op 1 augustus van elk jaar. 

De categorie-indeling is als volgt: 
 senioren - 19 jaar en ouder 
 junioren - 13 tot en met 18 jaar 
 pupillen - tot en met 12 jaar 

 
13) De ledenadministratie en contributie-inning vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

secretaris van het hoofdbestuur en zijn qua uitvoering gedelegeerd aan de 
ledenadministrateur. 

 
14) Wijzigingen in het lidmaatschap, contributie-inning, adres of overige relevante persoonlijke 

gegevens dienen leden door te geven aan het secretariaat. 
E-mailadres: ledenadministratie@vsco.nl of info@vsco.nl. 


