
Beste leden, 

Het seizoen is inmiddels alweer enige tijd begonnen. De afgelopen periode is door de 
ledenadministratie en het technisch kader hard gewerkt aan het updaten van de ledenadministratie, 
het verwerken van de teamindelingen, het opstellen van de contributieprofielen en het checken van 
gegevens van leden. Dat betekent dan ook dat we starten met de afschrijvingen van de contributie.  
Middels dit bericht willen we jullie informeren over een aantal praktische zaken. 

Contributietarief 2021/2022 
Het bestuur ziet geen aanleiding om de contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 aan te 
passen. Derhalve blijven onderstaande contributiebedragen van toepassing voor het seizoen 2021-
2022:  

 

In de algemene ledenvergadering die plaats vindt op vrijdag 12 november 2021 wordt door het 
bestuur aan de algemene ledenvergadering geen aanpassing van de contributie voorgesteld.  

Incasso 
Op of rondom onderstaande data zal de contributie worden afgeschreven: 

 

Indien je van mening bent dat bij jou het verkeerde contributiebedrag is afgeschreven dien je 
hierover contact op te nemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@orionvolleybal.nl). De 
ledenadministratie zal in dat geval samen met jou bekijken wat de mogelijke oorzaak is en op welke 
wijze dit dient te worden gecorrigeerd. 

Wijzigingen, mutaties, afmeldingen 
Het komt regelmatig voor dat de ledenadministratie wijzigingen, mutaties, blessures ‘via via’ door 
krijgt. Een lid (of de wettelijk vertegenwoordiger) heeft te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid 
deze informatie door te geven aan de ledenadministratie op ledenadministratie@orionvolleybal.nl. 
Niet via coach, trainer, teamgenoot, bestuur of lid van de technische commissie. Wijzigingen die niet 
direct door het lid aan de ledenadministratie zijn doorgegeven worden niet verwerkt. 

 

Termijnbedrag Seizoenscontributie Termijnbedrag Seizoenscontributie
Senioren 45,26€                 362,08€                          55,93€                 447,44€                          
A/B jeugd n.v.t. n.v.t. 47,79€                 382,32€                          
C jeugd n.v.t. n.v.t. 40,17€                 321,36€                          
CMV n.v.t. n.v.t. 38,13€                 305,04€                          
Recreanten 28,48€                 227,84€                          38,13€                 305,04€                          

Contributie 1 training per week Contributie 2 trainingen per week

Zorg ervoor dat er op de betreffende 
data voldoende saldo op je rekening 
staat. Dat voorkomt veel extra werk 
voor de leden- en financiële 
administratie. Uiterlijk 3 dagen voor 
het uitvoeren van de incasso 
ontvang je per mail een bericht over 
de aanstaande incasso. 

Termijn Tijdvak Datum incasso
Termijn 1 aug/september 5-nov
Termijn 2 oktober 5-nov
Termijn 3 november 28-nov
Termijn 4 december 28-dec
Termijn 5 januari 28-jan
Termijn 6 februari 28-feb
Termijn 7 maart 28-mrt
Termijn 8 april/mei 28-apr



Toepassing Hardheidsclausule 
Indien aan een lid op basis van de hardheidsclausule door het bestuur een ‘afwijkende status’ wordt 
toegekend loopt deze toekenning tot einde van het betreffende seizoen. Aan het einde van het 
seizoen komt de ‘afwijkende status’ te vervallen en dient het lid (indien van toepassing) opnieuw een 
verzoek in te dienen voor toepassing van de hardheidsclausule. 

Indien wordt geconstateerd een lid zich niet houdt aan de afspraken die gemaakt zijn met betrekking 
tot de hardheidsclausule is het bestuur gerechtigd om de hardheidsclausule met terugwerkende 
kracht op te heffen. 

Verenigingsseizoen 
Het reguliere verenigingsseizoen 2021/2022 is gestart in week 34 duurt tot uiterlijk week 22. Op de 
jaarkalender zijn de vakantieweken en feestdagen opgenomen waarin de reguliere trainingen (zie 
halindeling 2021/2022) komen te vervallen.  

Contributiereglement 
Het contributiereglement zoals vastgesteld in de ALV van 02 november 2018 blijft onverminderd van 
kracht. 

Rekeningnummer 
Het rekeningnummer voor de betaling van de contributie is NL71RABO 0334 7915 61. 

 

Namens bestuur, ledenadministratie en financiële administratie 

 

Emiel Kniest 
Penningmeester 


