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Contributietarieven seizoen 2020/2021 
 

Eenmalig inschrijfgeld  € 15,00. 
 

Categorie Contributie 
Zebra (JO5 t/m JO6) €   126,00 * 
JO7 t/m JO10 €   200,00 
JO11 €   210,00 
JO12 €   225,50 
JO13 t/m JO19 €   252,00 
Selectiebijdrage (JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO17-1 en JO19-1) €     41,00 
Senior €   273,00 
Niet-spelend lid €   105,00 
7-7/35+/45+ (teamcontributie) €   420,00 
Teamcontributie vanaf 14e speler €   105,00 
Donateur €     79,00 

                                 *Inclusief inschrijfgeld 
 
Spelregels met betrekking tot uw lidmaatschap 
Lid zijn van onze vereniging geeft je het recht deel te nemen aan georganiseerde wedstrijden en trainingen en hierbij gebruik te 
maken van de door de vereniging ter beschikking gestelde faciliteiten. Het lidmaatschap brengt echter ook een aantal 
verplichtingen met zich mee, die wij graag even noemen om misverstanden en onplezierige verrassingen te voorkomen: 
 

1. Bij inschrijving van minderjarigen is een akkoordverklaring op het digitaal inschrijfformulier vereist van de wettelijk 
vertegenwoordiger. 

2. Leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse contributie voor de door de vereniging vast te stellen vervaldatum. 
3. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens, zoals adreswijzigingen, dien je schriftelijk te melden aan de 

ledenadministratie van de vereniging. 
4. Opzegging van het lidmaatschap dient ten minste een maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te 

gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 
5. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per het einde van het verenigingsjaar. Restitutie van contributie bij 

vroegtijdig stoppen met voetballen, om wat voor reden dan ook, vindt niet plaats. 
 
Voorwaarden teamcontributie 
Voor de lagere seniorenteams wordt vaak gebruik gemaakt van vrienden en kennissen die zo af en toe wel eens een balletje 
willen meespelen, maar zich niet willen verbinden om een heel seizoen iedere zaterdag/zondag te voetballen. Deze “gastspelers” 
vinden het vaak te duur om een vol jaar contributie te betalen voor misschien vier of vijf wedstrijden van een seizoen die zij 
daadwerkelijk meedoen. Om hierop in te spelen is de teamcontributie geïntroduceerd waarbij voor een geheel team contributie 
wordt betaald. Dit team kan dan tegen beperkte extra kosten worden aangevuld met “gastspelers” zodat deze spelers wel 
speelgerechtigd zijn voor XerxesDZB maar niet de volledige contributie betalen. Voor deze teamcontributie gelden de volgende 
“spelregels”: 
 

1. Naast de categorieën Spelend Lid, Niet Spelend Lid en Donateur introduceren we een vierde categorie van Spelend 
Donateur. 

2. Als Spelend Donateur word je aangemeld bij de KNVB en krijg je een relatienummer, maar ben je slechts donateur van 
de vereniging XerxesDZB en heb je dus geen stemrecht en daardoor ook geen zeggenschap in de vereniging. 

3. Voor de teamcontributie geldt een minimum tarief gelijk aan het tarief van 13 senioren. 
4. De teamcontributie dient in één keer voor aanvang van de competitie te worden voldaan door de leider/aanvoerder van 

het team. 
5. Hierbij dient een lijst te worden overlegd met de 13 spelers die onder de teamcontributie volwaardig lid worden van de 

vereniging. Deze 13 spelers zijn dan ook Spelend Lid met de daarbij behorende rechten en plichten. De namen van 
deze 13 spelers dienen voor 15 augustus bekend te zijn bij de Ledenadministratie. 

6. Het team kan naar behoeven worden uitgebreid met Spelende Donateurs tegen betaling van € 105,00 per seizoen voor 
het seizoen 2020-2021. 

7. Voor aanmelding van de Spelende Donateurs gelden dezelfde regels als voor Spelende Leden. 
8. Deelname aan wedstrijden door Spelende Donateurs kan pas na definitieve inschrijving door de ledenadministratie. 
9. Boetes i.v.m. gele en rode kaarten opgelegd aan Spelende Donateurs zullen, net als bij de Spelende Leden, worden 

verhaald op de speler. 
10. Bij niet nakoming van verplichtingen kan ook aan Spelende Donateurs een speelverbod door de vereniging worden 

opgelegd. 
 


