
Voorwaarden tijdens het lidmaatschap bij Ckv VEO

Verenigingsjaar
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Aanvang lidmaatschap
2. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van aanmelding. De contributie wordt 

hierop pro rato afgestemd. Afwijking van deze regel kan alleen in overleg met 
de secretaris.

Beëindiging lidmaatschap
3. De beëindiging van het lidmaatschap kan slechts per 30 juni plaatsvinden. In 

verband met verplichtingen aan de korfbalbond dient de secretaris voor 1 juni 
van het desbetreffende jaar schriftelijk van de opzegging in kennis te worden 
gesteld.

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft het 
lid zijn contributie geheel verschuldigd.

Wijziging lidmaatschap

5. Wijziging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 mei bij de secretaris te 
worden ingediend. De lidmaatschapwijziging heeft pas consequenties met 
ingang van het verenigingsjaar.

6. Indien het bij een tussentijdse wijziging leidt tot een hogere contributie, zal 
het meerdere worden doorberekend.

Contributie
7. Vanwege de verplichtingen aan de korfbalbond, dienen de leden de contributie 

voor 1 augustus te hebben betaald. Dit betekent dat deze betalingen op de 
genoemde data op de bank- of girorekening van de vereniging bijgeschreven 

dienen te zijn.
8. Indien het niet mogelijk is om de contributie tijdig en volledig te betalen, dan 

dient dit tijdig bekend te worden gemaakt bij de penningmeester. In dergelijke 

gevallen kan een betalingsregeling met de penningmeester worden 
afgesproken.

9. Indien niet voldaan kan worden aan de punten 7 en 8 zal het bestuur van Ckv 

VEO consequenties treffen tegen het betreffende lid. Het kan zijn dat een 
spelend lid niet kan starten in het nieuwe seizoen.

10. Een spelend lid die langer dan drie maanden is geblesseerd, kan achteraf 
aanspraak maken op een restitutie van maximaal 15% van het 

contributiebedrag. Een dergelijke aanspraak op restitutie dient bij de 
penningmeester te worden aangevraagd.
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Boetes

11. Bij het niet nakomen van de regels door de leden wordt de vereniging door de 
korfbalbond beboet. Alle boetes die worden opgelegd, om welke reden dan ook, 
worden in principe aan de betrokken leden doorbelast, tenzij het bestuur 
anders beslist.

Algemeen
12. Adreswijzigingen dienen zo snel mogelijk schriftelijk doorgegeven te worden 

aan de  secretaris.
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