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Contributiereglement 

1) Soort lidmaatschap 

Spero maakt onderscheid tussen twee soorten lidmaatschap. Men kan kiezen voor: 

spelende leden: leden die gerechtigd zijn om in competitieverband uit te komen.  Hierbinnen kent 

men verschillende leeftijdscategorieën én veld- / zaalvoetbal. 

niet-spelende leden: leden die niet meer actief (competitieverband) de voetbalsport beoefenen maar 

als medewerker/vrijwilliger uit hoofde van hun functie toch lid van de vereniging en de KNVB moeten  

blijven conform het vereiste vanuit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Spero en de 

KNVB.  Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de Veteranen, Voetbal+,  ereleden maar ook de leden die de 

vereniging uitsluitend financieel ondersteunen.  

2) Contributie - inhoud 

Aan het lidmaatschap is een contributiebedrag gekoppeld. De hoogte van de contributie wordt 

vastgesteld in de ALV en dekt een aantal vaste onderdelen zoals: 

• Een wedstrijdshirt en het wassen hiervan na iedere wedstrijd 

• Diverse voetbalactiviteiten bijv. zaalvoetbaltoernooi jeugd en familiedag 

• Sinterklaas 

• Prijsuitreikingen 

• D-pupillenkamp 

• KNVB lidmaatschap incl. verzekeringspremie 

• Toegang tot thuiswedstrijden van het 1e elftal 

• Recht tot deelname en stemmen bij de ALV 

 

3) Contributie – bedragen (per kwartaal) 

Spelende leden: Jeugd 

Champions League € 36,00 

JO8 € 40,50 

JO9 € 40,50 

JO10 € 43,50 

JO11/MO11 € 43,50 
JO12 € 49,00 

JO13/MO13 € 49,00 

JO14/MO14 € 52,00 

JO15/MO15 € 52,00 
JO16/MO16 € 55,00 

JO17/MO17 € 55,00 

JO18/MO18 € 58,00 
JO19/MO19 € 58,00 
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Spelende leden: Senioren 

Veld 11 x 11 € 65,50 
Veld 7 x 7 € 65,50 

Zaal (Futsal) € 51,75 

  

 

Spelende leden: overig 

Dames 35+ (7 x 7) € 28,10 

Voetbal+ € 21,50 

 

Niet-spelende leden: 

Veteranen (vrijdagavond 
trainen, geen competitie, niet 
gekoppeld aan leeftijd) 

€ 23,50 

Langdurig geblesseerden € 6,60 

Langdurig afwezigen 
studie/werk 

€ 6,60 
 

Ondersteunende leden € 6,60 
 

Vrijwilligers € 6,60 (* zie punt 6) 

 

Overige kosten (worden meegenomen bij eerstvolgende incasso) 

Administratie kosten € 10,00 
 

Boetes (per overtreding)  Gele kaart 
Rode kaart 
Teamboetes 

 

4) Contributie - betaling 

De automatische incasso zal worden afgeschreven:  

• Begin juli 

• Begin oktober 

• Begin januari 

• Begin april 

Bij aanvang van een lidmaatschap  wordt bij een gebroken kwartaal per eerstvolgende maand na 

ingang lidmaatschap respectievelijk één of twee maanden van een kwartaal in rekening gebracht en 

afgeschreven. 

 Ieder lid is verplicht zijn contributie tijdig te voldoen, dat wil zeggen dat op het moment van 

incassering een lid zorg moet dragen voor voldoende middelen om de contributie te kunnen betalen. 
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Het niet voldoen van de contributie leidt tot uitsluiting van wedstrijden en trainingen. Het lid wordt uit 

de ‘spelactiviteit’ activiteit gehaald en kan derhalve niet uitkomen voor zijn/haar team.  

 

 

5) Beëindigen lidmaatschap 

Een voetbalseizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 

minstens 1 seizoen en kan NIET tussentijds worden beëindigd. Het beëindigen van het lidmaatschap 

kan uitsluitend via het afmeldingsformulier op de website en dient uiterlijk 30 juni 23.59 uur te zijn 

ingediend. Opzeggingen die na dit tijdstip worden ingediend worden pas verwerkt op 30 juni van het 

volgende voetbalseizoen en derhalve hebben leden dus het gehele jaar een contributieverplichting.  

Bij beëindiging van het lidmaatschap en/of overschrijving naar een andere vereniging zal Spero altijd 

eerst controleren of Spero van betrokken lid nog contributie en/of in bruikleen uitgegeven kleding 

tegoed heeft. Indien betrokken speler m.b.t. inlevering van de kleding in gebreke blijft zal een bedrag 

van 25% van de actuele catalogusprijs in rekening worden gebracht. Zolang de kleding nog niet is 

ingeleverd en/of de contributie of waarde van de kleding nog niet is betaald, zal Spero de 

overschrijving naar een andere vereniging in ieder geval blokkeren. 

 

6) Bijzondere regelingen 

Vrijstelling vrijwilligers 

Spero kan niet bestaan zonder vrijwilligers en is blij en dankbaar voor alle mensen die er voor zorgen 

dat bijv. onze jeugdleden kunnen sporten, er EHBO begeleiding is en het terrein wordt onderhouden.  

Vrijwilligers kunnen daarom gebruik maken van de vrijstelling van de contributie (max. € 6,60 per 

kwartaal) zolang de vrijwilligerstaak wordt vervuld. Bij het beëindigen van de taak/functie vervalt ook 

vrijstelling. Men kan er dan voor kiezen het lidmaatschap te vervolgen via ondersteunende 

lidmaatschap of het lidmaatschap geheel te beëindigen.   De mogelijkheid om gebruik te maken van 

de vrijstelling kan door nieuwe leden worden aangegeven op het aanmeldformulier of door een 

mailtje te sturen naar ledenadministrateur@svspero.nl. Vrijstellingen worden niet met terugwerkende 

kracht gegeven.  

 

Meedoen in Overbetuwe (voorheen Gelrepas) 

Gemeente Overbetuwe heeft een meedoenregeling voor inwoners met een laag inkomen die weinig 

tot geen spaargeld hebben. De norm hierbij is maximaal 120 % van de bijstandsnorm. 

Deze meedoenregeling bestaat uit producten en activiteiten gericht op meedoen in de samenleving 

en wordt met ingang van 2020 exclusief aangeboden via de webwinkel van Meedoen in Overbetuwe; 

voor meer informatie: www.meedoeninoverbetuwe.nl. 

Voor kinderen is maximaal € 300 per jaar te besteden en voor volwassenen maximaal € 100 per jaar.  

Dit betekent bijvoorbeeld dat deelnemers hun contributie voor Spero kunnen bestellen in de 

webwinkel van Meedoen in Overbetuwe. Op die manier betaalt de gemeente de contributie aan 

Spero. 

 

Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld Oost Betuwe probeert, als onderdeel van Leergeld Nederland, te voorkomen dat 

kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen 

doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun 

mailto:ledenadministrateur@svspero.nl
http://www.meedoeninoverbetuwe.nl/
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vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Oost Betuwe richt zich op ouders/verzorgers van 

kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en 

buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 

130% van het bijstandsniveau liggen en men moet woonachtig zijn in de gemeenten Overbetuwe of 

Lingewaard. Men kan bij de stichting een aanvraag indienen voor vergoeding van bijv. sportclub 

waarbij het kan gaan om contributie, kleding en schoeisel.  

Voor meer informatie en aanvraag kijkt u op: https://www.leergeld.nl/oostbetuwe/ 

Langdurig geblesseerden 

Spelers die langdurig (>6mnd) niet kunnen spelen kunnen een verzoek indienen om uit de 

‘spelactiviteit’ gehaald te worden. Zij zijn dan in deze periode niet meer voetbalgerechtigd en betalen 

enkel de contributie voor ondersteunend lid; € 6,60 per kwartaal. Dit geldt vanaf het eerste kwartaal 

nadat het verzoek is ingediend en restitutie van eerder betaalde contributie is niet mogelijk.  

 

Langdurig afwezigen 

Spelers die vanwege studie of werk langdurig (>kwartaal) niet kunnen spelen kunnen een verzoek 

indienen om uit de ‘spelactiviteit’ gehaald te worden. Zij zijn dan in deze periode niet meer 

voetbalgerechtigd en betalen enkel de contributie voor ondersteunend lid; € 6,60 per kwartaal.  Dit 

geldt vanaf het eerste kwartaal nadat het verzoek is ingediend en restitutie van eerder betaalde 

contributie is niet mogelijk.  

 

Boetes 

Ieder lid van Spero dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB 

opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de 

door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het 

betreffende verenigingslid gelijk met de eerstvolgende contributie incasso. 

 

7) Slotbepaling 

Dit contributiereglement is een aanvulling op het huishoudelijk reglement, de statuten van 

sportvereniging Spero en het verenigingsplan zoals deze zijn te vinden op de website www.svspero.nl 

onder het kopje De Club / Diverse Beleidsstukken. 

In alle gevallen/situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  

 

 

https://www.leergeld.nl/oostbetuwe/
http://www.svspero.nl/

