
 
 

 

 

  

  

Contributie Seizoen 2018-2019 
 

Nieuwe contributiebedragen vastgesteld 

 

Samenwerking ClubCollect  

 

Jeugdsportfonds gemeente Venlo  

Het bestuur heeft de contributie voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld. We hebben 

besloten om voor het nieuwe seizoen geen indexering van 3% toe te passen.  De 

verhoging zal beperkt worden tot € 2,- voor alle actief spelende leden.  

 

Steunend jeugdlid € 16,- 

Steunend lid € 40,- 

Steunend kaderlid € 20,- 

(Jeugd)trainer/(jeugd)leider* € 20,- 

Senioren /Dames/Veteranen >20jr * € 182,- 

Jeugd ≤19 jr (JO19/MO19;JO18;JO17/MO17;JO16;JO15/MO15;JO14) * € 141,- 

Jeugd ≤13 jr (JO13/MO13;JO12;JO11;JO10;JO9;JO8) * € 120,- 

Mini Pupillen ≤7 jr (JO7/JO6) * € 95,- 

*kledingtoeslag bovenop deze contributie € 15,- 

 

 Gezinskorting jeugdleden  

o Indien 2e jeugdlid binnen gezin dan korting € 10,- op zijn/haar contributie 

o Indien 3e jeugdlid binnen gezin dan korting € 20,- op zijn/haar contributie 

 Incasso / administratiekosten zie samenwerking ClubCollect 

 Jeugdsportfonds zie informatie verderop 

 

 

Belfeldia is de samenwerking 

aangegaan met ClubCollect.  

 

ClubCollect gaat de inning 

van de contributie voor ons 

verzorgen. We kunnen 

hierdoor efficiënter werken.  

 

Daarnaast kunnen wij onze 

leden hierdoor meer 

mogelijkheden aanbieden om 

te betalen. Zoals bijvoorbeeld 

betaling in drie termijnen. 

 

Meer info : zie verderop! 

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

dit kan betalen. En dat terwijl sporten, samen met je 

vrienden/vriendinnen zo leuk is!  

 

Graag wijzen wij op de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur vanuit de gemeente Venlo. Dit fonds geeft sportkansen aan 

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

inkomen aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die 

kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie en in bepaalde gevallen 

zelfs de benodigde sportspullen.  

 

Op de site jeugdfondssportencultuur.nl kunt u  

hierover meer informatie terugvinden.  

Vragen? Algemene vragen over uw lidmaatschap kunt u stellen 

aan onze secretaris, Rob Hermans (secretaris@belfeldia.nl). 

Adreswijzigingen en wijzigingen in uw overige contactgegevens 

(telefoonnummer, emailadres) verzoeken wij u ook door te geven 

aan onze secretaris. Vragen over de contributie kunnen gesteld 

worden aan onze penningmeester, Jeroen Kurstjens 

(penningmeester@belfeldia.nl). Overigens heeft u via ClubCollect 

ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze komen bij onze 

penningmeester terecht.  

 

http://www.belfeldia.nl/
http://www.clubcollect.com
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/venlo/
mailto:secretaris@belfeldia.nl
mailto:penningmeester@belfeldia.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/venlo/


 
 


