
 
 

FINANCIEEL BEHEER BVL 
 
 
 
1. Uitgangspunten 
 

• het boekjaar van Basketball Vereniging Leiderdorp (BVL) loopt van 1 september t/m 31 augustus 
(zie onze statuten, art. 3) 

• facturen voor contributies betreffende een nieuw boekjaar worden door de penningmeester 
namens het bestuur uitgestuurd aan leden en aan (de ouders van) aspirantleden, in de eerste 
week van september van een nieuw begonnen boekjaar. (Lid van BVL kan men zijn vanaf 16 -
jarige leeftijd; vóór die tijd is men aspirant lid). De leden ontvangen de contributie-factuur op 
hun eigen naam  en aspirant-leden worden v.w.b. hun contributies aangeschreven via hun 
ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) 

• facturen en evt. bijlagen worden electronisch verstuurd – tenzij er geen e-mailadres bekend is: in 
dat geval worden facturen en evt. bijlagen per gewone post verstuurd naar het huisadres  

• facturen dienen binnen 30 dagen betaald te worden – dat komt ook op die manier in de factuur 
te staan 

• de ALV bepaalt de hoogte van de contributies, op basis van een voorstel door de penningmeester 
namens het bestuur 

• onder contributies wordt verstaan: het totaal van verenigingscontributie en bijdrage aan de NBB 

• de algehele gedachte is: leden en aspirantleden worden door de vereniging in staat gesteld om te 
trainen, te spelen in competities en evenementen van de vereniging bij te wonen, en daar 
tegenover staat de (fatsoens-)regel om voor die activiteiten te moeten betalen 

 
 
2. Leden en aspirantleden, die in gebreke blijven bij de tijdige betaling van contributies 
 

• leden en (ouders van) aspirantleden, die hun contributie niet op tijd betalen (d.w.z. uiterlijk op 1 
oktober van het lopende boekjaar) ontvangen in de tweede week van oktober een zgn. 
“reminder”; daarin wordt door de penningmeester - namens het bestuur - op vriendelijke doch 
besliste wijze herinnerd aan de factuur en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting. 
Betaling: direct na datum “reminder”. 

• leden en (ouders van) aspirantleden die aan de bovenstaande herinnering geen gevolg geven, 
ontvangen medio november van het lopende boekjaar een aanmaning van de penningmeester – 
namens het bestuur -  incl. de mededeling: “betaling direkt svp”. In deze brief wordt ook 
aangekondigd, dat bij verzuim direkt te betalen, een incasso-bureau ingezet zal worden om de 
betaling gedaan te krijgen.  

• leden en (de ouders van) aspirant leden die eind november nog niet hebben betaald, krijgen 
tussen 1 december en medio december het incasso-bureau ”aan de deur”, d.m.v. een dringende 
brief. 

• van elke (elektronische) brief aan (aspirant-) leden die niet bijtijds betalen ontvangt de 
betreffende coach een kopie. In deze brieven (gedateerd medio oktober en medio november) 
staat ook een regel “uw coach is op de hoogte van de inhoud van deze brief”. 

• leden en aspirantleden, die gedurende een boekjaar de vereniging verlaten, blijven verplicht om 
hun contributie voor het gehele boekjaar te betalen (art. 7 lid 6 van de Statuten en art. 8 lid 2). 
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• nieuwe (aspirant-) leden die gedurende een seizoen lid worden van BVL betalen slechts een deel 
van de contributie. Concreet: zij, die tussen september en 31 december instappen, betalen 100% 
en zij, die vanaf 1 januari instappen, betalen 70% van de jaar-contributie. 

• voor (aspirant-) leden die alleen trainingen bijwonen en gedurende het hele seizoen niet in 
competitieverband spelen voor BVL, geldt een nader overeen te komen reductie op de jaar-
contributie. 

• nieuwe leden en (de ouders van) aspirantleden betalen bij aanmelding een entreegeld, waarvan 
de hoogte wordt vastgesteld door de ALV (art. 10, lid  3). 

• in de (elektronische) september-brief met factuur wordt de mogelijkheid geboden om in (max.) 2 
termijnen de contributie te voldoen: 50% binnen 30 dagen na datum factuur en 50% op 1 januari 
d.a.v. 

• wanneer men in september een deelbetaling doet, gaat er noch medio oktober (de “reminder”), 
noch medio november (“dreiging met incasso”) een brief uit van de penningmeester.  

• als men ingeval van gespreide betaling de 2e termijn niet op 1 januari voldoet, gaat er medio 
januari een “reminder” uit en – zo nodig – op 1 februari een “dreiging met incasso”- brief. (Het 
incasso-bureau gaat dan aan de slag uiterlijk 2e week februari). 

• leden en aspirantleden die ook na de inzet van een incasso-bureau niet betalen, worden 
geroyeerd tegen het einde van het boekjaar: de aanzegging door het bestuur geschiedt 
schriftelijk, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 4 weken (art. 8, lid 4); 
(beroep is mogelijk binnen 4 weken na de aanzegging en vervolgens beslist de ALV of het 
royement wordt doorgezet (art. 8, lid 5). 

• een schorsing van een lid door BVL en/of NBB leidt niet tot reductie van verschuldigde 
contributie aan BVL. 

 
 
3. Bijzondere gevallen 
 

• uitgangspunt is en blijft: tegenover de mogelijkheid om te trainen en te spelen bestaat een 
fatsoensregel, dat daarvoor aan BVL moet worden betaald. Betalen moet dus...tenzij: 

• er kunnen omstandigheden zijn, waarbij het bestuur en de ALV menen, dat het onredelijk is, om 
(volledige) betaling van de contributie voor een heel boekjaar te eisen. 

• leden en (de ouders van) aspirantleden moeten zelf die – naar hun mening – bijzondere 
omstandigheden melden: van het bestuur, noch van de ALV kan verlangd worden, dat zij uit 
zichzelf op de hoogte zijn van zulke omstandigheden 

• een bijzondere omstandigheid kan gemeld worden bij de coach, de trainer en het bestuur. 

• ingeval van melding bij de coach of de trainer, verwijst die ogenblikkelijk naar het bestuur: daar 
moet schriftelijk een beroep gedaan worden op een bijzondere omstandigheid die voor het 
betreffende lid aanleiding is om reductie van contributie vragen. In geen geval beslist de coach of 
trainer zelf over een dergelijk verzoek en biedt hij/zij ook niet aan, om zelf het geval bij het 
bestuur aan te kaarten (ter voorkoming van spraakverwarring o.d. achteraf); (de coach of trainer 
kunnen wel al bij het bestuur kenbaar maken, dat een dergelijk verzoek te verwachten is). 

• het bestuur hoort de coach en/of trainer van het betreffende lid voor advies en beslist 
vervolgens over het verzoek. 

• bijzondere gevallen kunnen zijn (voorbeelden): 
1. probleem van financiële aard: het lid of zijn ouder(s) zijn (tijdelijk) niet in staat om de 

contributie te voldoen. 
2. langdurige blessures, waardoor trainen en spelen onmogelijk zijn. N.b. sportblessures zijn 

vaak inherent aan actief basketballen. Wanneer een speler/speelster als gevolg van een 
sportblessure langer dan een half seizoen is uitgeschakeld, dan beslist het bestuur over al 
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of niet reductie van contributie. Hetzelfde geldt overigens voor blessures die ontstaan 
zijn buiten het basketball om, zoals (bedrijfs)ongevallen. 

3. tijdelijk verblijf elders in NL of in het buitenland als gevolg van bijv. een stage, waardoor 
trainen bij/spelen voor BVL praktisch onmogelijk is. 

 
 
N.b. reductie kan zowel een korting op de contributie betekenen als volledige kwijtschelding (voor 
een bepaalde periode) van contributie. 
 
N.b. voor de bondsbijdrage aan NBB gelden dezelfde richtlijnen als voor de verenigingscontributie. 
 
 
Het bestuur van BVL 
Leiderdorp, september 2011 

        

 


