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Contributiereglement Rensa Family Orion  
 
Aanmelding 
Aanmelding als lid kan op ieder moment en kan uitsluitend via het digitale formulier op de website van 
Orion Volleybal (www.orionvolleybal.nl). De aanmeldingskosten bedragen € 10,00 en zullen bij de 
eerste incasso van de contributie worden geïnd. 
 
Bij aanmelding is het nieuwe lid (of de wettelijk vertegenwoordiger) verplicht toestemming te geven 
voor het automatisch incasseren van de verschuldigde contributie. 
 
Bij aanmelding in de loop van het seizoen wordt de contributie per eerste van de volgende maand 
geïnd. Hierbij wordt een seizoen geacht te duren van september tot en met juni. 
 
Clubcontributie 
De contributie is vooraf verschuldigd en bedraagt, per termijn, voor het seizoen 2022-2023: 
     
     
  Contributie 1 training per week Contributie 2 trainingen per week 
  Termijnbedrag Seizoenscontributie Termijnbedrag Seizoenscontributie 
Senioren € 46,79 € 374,36 € 57,75 € 462,02 
A/B jeugd nvt nvt € 49,39 € 395,14 
C Jeugd nvt nvt € 41,57 € 332,54 
CMV nvt nvt € 39,47 € 315,78 
Recreanten € 29,56 € 236,49 € 39,47 € 315,78 
          
De seizoenscontributie wordt in 8 gelijke termijnen geïncasseerd in de maanden sept t/m april 

     
     

De seizoenscontributie is inclusief de af te dragen Bondcontributie van de Nevobo. Daarnaast is in de 
contributie voor spelende leden een kledingtoeslag verwerkt van € 16 per jaar. Deze kledingtoeslag is 
bestemd voor de aanschaf van wedstrijdshirts. 
 
Met ingang van seizoen 2019/2020 wordt de seizoenscontributie jaarlijks automatisch aangepast met 
het Prijsindexcijfer (CBS) over het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het seizoen 
aanvangt. Deze verhoging staat los van een eventueel door de Algemene Ledenvergadering goed te 
keuren algehele aanpassing van de contributie. 
 
Vanaf seizoen 2019/2020 wordt een contributie ingevoerd voor Verenigingsleden (niet-spelende 
leden). De contributie voor Verenigingsleden bedraagt €17,50 en wordt aan het begin van het seizoen 
in één keer geïncasseerd. 
Indien een verenigingslid ook lid van de bond (Bondslid) wordt zal de contributie worden verhoogd met 
het bedrag van de Bondscontributie zoals vastgesteld door de volleybalbond. 
 
Vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging in een door het bestuur aangemerkte vaste 
vrijwilligersfunctie worden automatisch verenigingslid. Voor deze vrijwilligers geldt dat de contributie 
voor verenigingsleden door het bestuur wordt kwijtgescholden, 
Indien een vrijwilliger vanuit zijn vrijwilligersfunctie tevens Bondslid dient te zijn komen deze kosten 
voor rekening van de vereniging. 
 
Door de vereniging benoemde ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de verenigingscontributie. 
 
Incasso en betalingsverplichting 
De contributie wordt geïncasseerd in 8 gelijke termijnen in de maanden september t/m april. Bij de 
bepaling van de contributie voor een lid is het spelniveau (teamindeling) op 01 september van 
toepassing. 
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Leden dragen zelf verantwoordelijkheid voor voldoende saldo zodat de betreffende contributietermijn 
door de vereniging van de rekening van het betreffende lid geïncasseerd kan worden. Indien het niet 
mogelijk is de betreffende contributietermijn af te schrijven en/of het bedrag door het betreffende lid 
gestorneerd wordt zal de ledenadministratie het betreffende lid hiervan op de hoogte stellen en een 
verzoek doen om het openstaande contributiebedrag binnen twee weken per bank te voldoen. 

Indien de openstaande contributie niet binnen twee weken wordt voldaan ontvangt het betreffende lid 
een aanmaning met het verzoek het openstaande bedrag binnen twee weken per bank te voldoen.  
Per verstuurde aanmaning zal het openstaande bedrag worden verhoogd met € 2,50 administratie- en 
incassokosten. 

Indien een lid in verzuim blijft de openstaande contributie te betalen kan conform artikel 7a. van het 
Huishoudelijk regelement aan het betreffende lid deelname aan trainingen en wedstrijden worden 
ontzegd.  

Indien leden door overmacht of dringende omstandigheden niet in staat zijn de contributie te betalen 
dienen zij zelf hierover met de ledenadministratie en/of penningmeester in contact te treden en/of een 
verzoek tot een betalingsregeling in te dienen. 

Indien de ledenadministratie in overleg met het bestuur besluit de openstaande contributietermijn(en) 
te laten incasseren via een incassobureau cq. een gerechtelijke procedure komen de kosten van deze 
procedure volledig voor rekening van het betreffende lid. 

Beëindiging lidmaatschap 
Het beëindigen van het lidmaatschap kan per half jaar plaatsvinden, en wel per 1 juli of per 1 januari. 

Opzeggen kan uitsluitend via het digitale afmeldingsformulier op de website van Orion 
(www.orionvolleybal.nl). Er geldt een opzeggingstermijn van 4 weken wat inhoudt dat de afmelding 
vier weken vóór de gewenste datum van 1 juli of 1 januari ontvangen moet zijn bij de 
ledenadministratie. Het formulier dient via de e-mail te worden ingediend op 
ledenadministratie@orionvolleybal.nl.  Afmeldingen worden per mail bevestigd door de 
ledenadministratie. De datum van ontvangst door de ledenadministratie is bepalend. 

Verenigingsleden kunnen het lidmaatschap uitsluitend beëindigen per 01 juli met een 
opzeggingstermijn van vier weken. 

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd indien het lid aan alle contributieverplichtingen heeft 
voldaan en het door Orion beschikbaar gestelde wedstrijdshirt bij de kledingcommissie is ingeleverd. 

Hardheidsclausule 
Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen om zwaarwegende 
redenen, zulks ter beoordeling aan het bestuur van de vereniging. Als zwaarwegende redenen gelden 
een langdurige blessure, zwangerschap en langdurig verblijf in het buitenland. In deze gevallen blijft te 
allen tijde de verenigings- en bondscontributie verschuldigd. 

Tevens kan het bestuur van de vereniging in uitzonderlijke gevallen het contributiebedrag voor een 
individueel lid om persoonlijke omstandigheden aanpassen. 

Indien één van bovengenoemde zwaarwegende redenen van toepassing is dienen leden (bij voorkeur 
vooraf) een schriftelijk verzoek te richten aan de ledenadministratie. Het bestuur zal vervolgens een 
besluit nemen over een mogelijke restitutie danwel verzoeken om noodzakelijke bewijslast. 

Dit contributiereglement is van kracht met ingang van 01 september 2022 en is vastgesteld in 
de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2022 


