VV Papendrecht
Algemene Voorwaarden Lidmaatschap
Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid
Club: VV Papendrecht
Voetbalseizoen: periode van 1 juli van enig jaar tot 1 juli van het daaropvolgende jaar.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van VV Papendrecht. Door het
lidmaatschap aan te vragen, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.
VV Papendrecht is verplicht een gedeelte van de contributie-inkomsten af te dragen aan de KNVB.
Als u bij ons ingeschreven bent, bent u daarom automatisch lid van de KNVB.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Het lidmaatschap van VV Papendrecht is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan
een derde. Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden.
2.2 Per persoon kan maar één lidmaatschap worden aangevraagd.
2.3 VV Papendrecht behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook een aanvraag van een
lidmaatschap te weigeren of het lidmaatschap te beëindigen.
2.4 Met het aangaan van het lidmaatschap verklaart het meerderjarige lid, het minderjarige lid en de
ouder of verzorger van het minderjarige lid de belangen van VV Papendrecht niet te schaden en
zich te conformeren aan de opgestelde regels als de Gedragsregels Sportiviteit en Respect van
VV Papendrecht en de Regels Trainingen. Bij overtreding kan een sanctie volgen.

Artikel 3. Lidmaatschap
3.1 Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens
en bankrekeningnummer) aan VV Papendrecht bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden
opgenomen in een gegevensbestand van de club, waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in
acht wordt genomen.
3.2 Wijzigingen van de persoons- en betalingsgegevens dienen doorgegeven te worden aan de
ledenadministratie.
3.3 Minderjarigen hebben bij het aanvragen van het lidmaatschap toestemming nodig van hun
wettelijke vertegenwoordiger(s).
3.4 De aanvraag van het lidmaatschap dient te zijn ondertekend door het lid of door de wettelijke
vertegenwoordiger(s) van het lid.
3.5 Voor het lidmaatschap geldt een minimumleeftijd van vier jaar.
3.6 Nieuwe leden dienen zich, bij het definitief afronden van de inschrijving, eenmalig te legitimeren
middels een rechtsgeldig identiteitsbewijs bij een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van
VV Papendrecht.
3.7 Aanmelden voor het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Het lidmaatschap is geldig tot de
duur van één voetbalseizoen. Het wordt automatisch verlengd met één voetbalseizoen, indien niet
tijdig en correct wordt opgezegd.
3.8 Een lid is verplicht betalingen tijdig door te voeren. Het gaat hierbij om de contributie, boetes,
bijdragen aan het Kledingpakket jeugd en dergelijke. Heeft het lid een betalingsachterstand van
meer dan 60 dagen, dan kan het bestuur tot schorsing overgaan. Hierdoor kan het lid niet meer
deelnemen aan officiële wedstrijden. Zodra de betalingsachterstand is voldaan, zal de schorsing
onmiddellijk worden opgeheven.
3.9 Het lid is verplicht de lopende competitie uit te spelen, behoudens situaties van overmacht;
dit laatste is ter beoordeling van het (jeugd)bestuur. De contributieverplichting blijft in principe
onverminderd van kracht.
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Artikel 4. Betaling contributie en Kledingpakket jeugd
4.1 De betaling van de contributie geschiedt in principe per automatische incasso. Als u de vereniging
daartoe machtigt, wordt aan het begin van elk kwartaal de contributie van uw bankrekening
afgeschreven.
4.2 Bij de inning van de contributie van jeugdleden wordt tegelijkertijd € 2,00 per maand geïnd als
bijdrage aan het Kledingpakket jeugd. Deze bijdrage is verplicht.
4.3 Bij betaling per acceptgirokaart brengt VV Papendrecht per kwartaal € 2,50 aan administratiekosten
in rekening.
4.4 Bij storneringen van de automatische incasso heeft VV Papendrecht het recht om alsnog € 2,50 per
transactie in rekening brengen.
4.5 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

Artikel 5. Opzeggen of overschrijven
5.1 Een lid kan het lidmaatschap van VV Papendrecht beëindigen door zich te laten overschrijven naar
een andere club of het lidmaatschap op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
5.2 Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap, is diegene tevens verantwoordelijk voor
tijdige beëindiging van het lidmaatschap.
5.3 Wil het lid het aankomende seizoen geen lid meer zijn, dan dient de beëindiging van het
lidmaatschap vóór 15 juni van het lopende seizoen door VV Papendrecht ontvangen te zijn.
5.4 Bij opzegging gedurende het speelseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopende seizoen
bestaan en zal geen restitutie worden verleend.
5.5 VV Papendrecht zal in het geval van een overschrijving het lid alleen vrijgeven, als voldaan is aan
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alle financiële verplichtingen als het betalen van contributie en eventuele boetes en als geleende
spullen als kleding en eventuele andere materialen zijn ingeleverd.

Artikel 6. Boetebeleid
6.1 Boetes voor overtredingen, opgelegd door de KNVB, evenals vorderingen van derden op individuele
leden of teams, zijn voor rekening van het betreffende lid of het betreffende team.
6.2 Wordt een boete als genoemd in artikel 6.1 in rekening gebracht bij VV Papendrecht, dan belast
VV Papendrecht die door. In het geval van een individuele boete gebeurt dit aan het betreffende
individuele lid of aan zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s).
Bij teamboetes zal VV Papendrecht de leiding van het team hiervan op de hoogte brengen.
Deze dient ervoor te zorgen, dat dit bekend wordt gemaakt bij het gehele team en dat de boete
betaald wordt.

Artikel 7. Wijziging van de voorwaarden
7.1 VV Papendrecht behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
De gewijzigde regels worden direct na wijziging van kracht. De actuele voorwaarden zijn te vinden
op de website.
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