
CONTRIBUTIE VV REUVER SEIZOEN 2020/2021

Categorie Geboren Bedrag

Senioren

Senioren veld voor 2002 168€         *

Senioren zaal voor 2002 132€         *

Veteranen voor 2002 128€         *

Dubbelleden veld-zaal voor 2002 214€         *

* Exclusief afkoop vrijwilligersbijdrage van € 30

Categorie Geboren Bedrag

A-junioren JO-19 2002-2003 134€         

B -junioren JO-17 2004-2005 120€         

C-junioren JO-15 2006-2007 120€         

D-pupillen JO-13 2008-2009 107€         

E-pupillen JO-11 2010-2011 107€         

F-pupillen JO-09 2012-2013 96€            

Mini pupillen JO-07 2014 48€            

Junioren zaal 102€         

Vrunj van VV Reuver 50€            

Voor leden die zich gedurende het seizoen aanmelden, worden

bovenstaande bedragen gecorrigeerd met de volgende percentages:

VELD ZAAL

Van Tot Van Tot

01-07 01-10 100% 01-07 01-10 100%

01-10 01-01 75% 01-10 01-01 75%

01-01 01-03 50% 01-01 01-03 50%

01-03 01-05 25% 01-03 01-07 0%

01-05 01-07 0%

Vrijwilligersbijdrage

Elk spelend lid van de senioren (veld/zaal/veteranen) wordt geacht vrijwilligerstaken te verrichten

voor VV Reuver.  

Door middel van een betaling van € 30 kan deze verplichting worden afgekocht.

Voor het verrichten van vrijwilligerswerk dient men contact op te nemen met een bestuurslid.

Jeugdleden zijn vrijgesteld van het verrichten van vrijwilligerstaken.

Jeugdleden en ouders van jeugdleden hebben geen recht op teruggaaf van dit bedrag.

Tussentijdse afmelding

Bij tussentijdse afmelding als lid van VV Reuver is er geen recht op teruggaaf

van contributie, met uitzondering voor afmelding wegens een blessure.

Dit wordt altijd achteraf bekeken. 

Vrijwilligers

Spelende leden die op regelmatige basis actief zijn als vrijwilliger voor VV Reuver

(bijvoorbeeld jeugdleiders, leiders senioren en commissieleden) ontvangen een

korting op hun contributie. 

Spelende vrijwilligers betalen de helft van de voor hun geldende contributie.

Voorbeelden:

Een speler van de senioren die als jeugdleider actief is betaalt € 84.

Een jeugdspeler uit de categorie JO-19 die als jeugdleider actief is betaalt € 67.

Oproepkrachten

Leden die als oproepkracht beschikbaar zijn betalen het volledige contributiebedrag.

Na afloop van het seizoen wordt in overleg met het bestuur vastgesteld of men voor 

korting op de contributie in aanmerking komt en voor welk bedrag.


