LIDMAATSCHAP & CONTRIBUTIE FC RDC
Inleiding :
Leden en donateurs zijn volgens de statuten en het huishoudelijk reglement
van FC RDC verplicht tot het betalen van contributie, waarvan de hoogte door
de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld.
Bij aanmelding als lid van FC RDC dient het adspirant-lid een volledig naar
waarheid ingevuld en ondertekend inschrijfformulier van FC RDC in te leveren,
met daarop vermeld de wijze van betaling van de verschuldigde contributie en
eventuele bijdrage voor de sportkleding en de ondertekende machtiging tot
automatische incasso. Deze machtiging tot automatische incasso geldt ook
voor het innen van administratiekosten, opgelegd door de KNVB aan het
betreffende lid van FC RDC in strafzaken.
Leden, die niet tijdig aan hun contributieverplichting hebben voldaan, zijn
automatisch uitgesloten van deelname aan activiteiten (bijv. wedstrijden en
trainingen) van de vereniging tot aan het moment, waarop aan deze
verplichting is voldaan.
Het incasseren van de contributie en de vergoeding voor de sportkleding
gebeurt door de ledenadministrateurs, die rechtstreeks aan het dagelijks
bestuur van de vereniging verslag doen.
Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk gedaan te worden bij de
secretaris van FC RDC. Dit kan door het verzenden van een brief aan de
secretaris FC RDC, Postbus 183, 7400 AD Deventer of het verzenden van een
bericht naar het e-mailadres secretaris@fcrdc.nl .

Contributie en sportkleding :
Een lid is de contributie voor het gehele boekjaar (1 juli t/m 30 juni)
verschuldigd. Indien een lid tussentijds het lidmaatschap beëindigd, is dat lid
dus de contributie voor het volledige boekjaar verschuldigd. Het lidmaatschap
van FC RDC geldt dus niet per kwartaal.
Indien een lid het lidmaatschap tussentijds beëindigd voor 1 januari op een
door het (dagelijks) bestuur geaccepteerde wijze (reden), is de contributie voor
het 1e halfjaar (1 juli t/m 31 december) verschuldigd. Indien na 1 januari het
lidmaatschap tussentijds wordt beëindigd, is de contributie voor het volledige
boekjaar (1 juli t/m 30 juni) verschuldigd.
Het bestuur is gerechtigd om in geval van redenen van persoonlijke aard in
individuele gevallen in het belang van het lid van vorenstaande af te wijken.
Aan de bij FC RDC in verenigingsverband actief-sportende leden wordt
sportkleding ter beschikking gesteld, zoals is vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering. Deze sportkleding blijft eigendom van de vereniging. Deze
leden betalen daarvoor een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld
bedrag, dat gelijktijdig met de contributie wordt geïnd.
Bij aanmelding van een lid na 1 juli van het lopende boekjaar, dient het lid aan
de volgende contributieverplichting en de bijdrage aan de sportkleding te
voldoen :
1 juli t/m 31 oktober : 100%
1 november t/m 31 december : 75 %
1 januari t/m 31 maart : 50 %
1 april t/m 30 juni : 25 %.

Betalingsmomenten :
Indien een lid geen machtiging tot automatisch incasso heeft afgegeven voor
betaling per jaar of in termijnen, dient de volledige jaarcontributie inclusief de
bijdrage voor de sportkleding uiterlijk 1 september van het boekjaar ineens
gestort te zijn op de daarvoor bestemde bankrekening met IBAN-nummer
NL57 RABO 0384 5616 40 t.n.v. FC Roda Daventria CJV’ers.
Bij aanmelding als lid na 1 september dienen eerdergenoemde bedragen
binnen 2 weken gestort te zijn op eerdergenoemde bankrekening van FC RDC.
Bij een afgegeven machtiging tot automatische incasso wordt de contributie en
de bijdrage aan de sportkleding in vier (4) termijnen geïnd en wel als volgt :
1e termijn : uiterlijk 31 juli
2e termijn : uiterlijk 30 september
3e termijn : uiterlijk 30 november
4e termijn : uiterlijk 28/29 februari.
Indien is gebleken, dat bij een afgegeven machtiging tot automatische incasso
het verschuldigde bedrag meermalen niet door FC RDC geïnd kon worden, kan
het bestuur het betreffende lid verplichten de verschuldigde contributie en
eventueel de bijdrage aan de sportkleding ineens volledig te betalen.
Vrijwilligers :
Naast leden en donateurs kent FC RDC ook nog vrijwilligers. Zij betekenen veel
voor de organisatie van FC RDC. In bepaalde gevallen bekleden zij zelfs een
formele functie, zoals bijv. jeugdleider, jeugdtrainer. Het bestuur hecht eraan
om de persoonsgegevens van alle leden, donateurs en vrijwilligers goed in
beeld te hebben. Derhalve dienen deze vrijwilligers zich ook formeel als
vrijwilliger van FC RDC te laten registreren in het ledenbestand van FC RDC,
echter zonder contributieverplichting. Daardoor hebben zij echter niet dezelfde
rechten als lid van FC RDC.
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