
 
 

 

Algemeen 

Officieel is het nieuwe voetbalseizoen al per 01-07-2017 begonnen. Met deze informatieve flyer willen 

wij jullie graag informeren over de contributies voor het seizoen 2017/2018, wanneer deze geïnd 

worden en algemene informatie hierover. Wij vragen u wijzigingen zoals een adreswijziging, wijziging 

van contactgegevens (telefoonnummer, mobiel nummer, mailadres) altijd door te geven aan ons 

secretariaat (secretaris@belfeldia.nl).  

 

Contributies seizoen 2017-2018 

De contributies zijn ten opzichte van het vorige seizoen met 3% geïndexeerd en afgerond op gehele 

euro’s. Dit conform eerdere besluitvorming binnen de algemene ledenvergadering. Op de 2e pagina 

staan de contributies weergegeven. 

 

Betaling van de contributies 

 

Incasso 

Belfeldia incasseert de contributie voor de spelende senioren / veteranen en dames altijd eind juli 

waardoor de afschrijving op of rond 25 juli 2017 zal plaatsvinden. De incasso voor de spelende 

jeugdleden zal rond 25 augustus 2017 plaatsvinden. Voor de overige leden zal de incasso eind 

september plaatsvinden. Wij zullen jullie via onze internetsite www.belfeldia.nl hierover informeren.    

 

Factuur 

Getracht wordt om alle facturen voor de spelende leden eind juli verstuurd te hebben. Wij brengen 

standaard € 10,- administratiekosten in rekening per factuur. Als u deze kosten wilt voorkomen dan 

kunt u een machtiging afgeven of het verschuldigde contributiebedrag overmaken naar 

bankrekeningnummer NL23RABO0105404012 ten name van vv Belfeldia onder vermelding van naam 

lid/leden. Dit machtigingsformulier maakt onderdeel uit van ons inschrijfformulier en treft u aan op 

onze site www.belfeldia.nl onder ‘Overige’ en dan ‘Documenten/Bestanden’. U kunt dit formulier 

ondertekend mailen naar penningmeester@belfeldia.nl. 

 

Jeugdsportfonds Venlo 

Helaas kunnen niet alle kinderen sporten omdat niet elke ouder/verzorger dit kan 

betalen. En dat terwijl sporten, samen met je vrienden zo leuk is.  

Graag wijzen wij op de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds Venlo. Dit fonds geeft 

sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg 

geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt 

Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen zelfs sportspullen. Op de site 

venlo.jeugdsportfonds.nl kunt u hierover meer informatie terugvinden. 

 

Vragen? 

Algemene vragen over uw lidmaatschap kunt u stellen aan onze secretaris Rob Hermans 

(secretaris@belfeldia.nl). Vragen over de contributies kunnen gesteld worden aan onze 

penningmeester Jeroen Kurstjens (penningmeester@belfeldia.nl). 
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Steunend lid  :€ 40,00 
    

Steunend jeugdlid  :€ 16,00 
    

Steunend kaderlid  :€ 20,00 
    

(Jeugd)trainer/(jeugdleider) * :€ 20,00 

    
Senioren/Veteranen/Dames   * :€  180,00 

    
Jeugd (oud A B C) 

(JO14;JO/MO15;JO16;JO/MO17/JO18/JO/MO19) 

* :€ 139,00 

    

Jeugd (oud D E F) 

(JO8;JO9;JO10;JO11;JO12;JO/MO13) 

* :€ 118,00 

    
Minipupillen (JO6;JO7) * :€ 93,00 

    
    

* kledingtoeslag bovenop contributie :€ 15,00 
   

   
Gezinskorting jeugdleden 

Indien 2e jeugdlid binnen gezin dan wordt de korting op zijn/haar contributie € 10,00 
Indien 3e jeugdlid binnen gezin dan wordt de korting op zijn/haar contributie € 20,00 

 

Incasso 
Conform besluit Algemene ledenvergadering geldt er met betrekking tot de 

contributie en eventuele KNVB boetes een incassoverplichting. 
  

Administratiekosten bij geen incasso 
Betaling op basis van factuur omdat er geen incassomachtiging is afgegeven of omdat 

de incasso niet mogelijk is gebleken resulteert in berekening van administratiekosten 

ad. € 10,00 per factuur.  


