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Procedure contributies Update juli 2021.  
 
In dit document worden de algemene richtlijnen benoemd, die gelden ten aanzien van de 
procedure het innen van de contributie.  
Deze procedure is ingegaan per 1 juli 2021 en is tot nader order van kracht. 
 
1. Ieder lid is bij vooruitbetaling contributie schuldig voor het gebruik maken van de 
faciliteiten van de sportvereniging Combinatie Wil Overwinnen (hierna te noemen: “CWO”) 
en gaat hiermee een lidmaatschap aan van sportvereniging Combinatie Wil Overwinnen. 
2. De contributie geldt voor een seizoensjaar en niet een kalenderjaar. Het seizoen loopt 
van 1 juli tot en met 30 juni.  
3. De geldende tarieven voor de contributies worden door de Algemene Leden Vergadering 
vastgesteld en staan gepubliceerd op de website. 
4. Indien een speler tussentijds stopt, wordt er geen restitutie verleend. Uitzonderingen 
hierop zijn te vinden in het reglement “beëindigen lidmaatschap”. Deze is te vinden op de 
website.  
A . In bijzondere gevallen zoals ;langdurige blessures beslist de penningmeester in 
samenspraak met de TC over het (gedeeltelijk) vrijgesteld worden van de 
contributieverplichting, mits hier schriftelijk aanspraak op wordt gemaakt door de speler via 
een email aan ledenadministratie@svcwo.nl.  
Een minimale vergoeding van EUR 40,-zal wel in rekening worden gebracht voor het 
aanhouden van het lidmaatschap bij de KNVB. 
B. Mondelinge aanvragen worden niet in behandeling genomen. De ledenadministratie 

(ledenadministratie@svcwo.nl) dient schriftelijk geïnformeerd te worden. 

5. Met ingang van het seizoen 2020-2021 heeft CWO het innen  van de contributie inclusief 
opgelopen boetes uitbesteed aan NIKKI.  
De facturering geschiedt:  
a. Betaling in één keer via  per iDeal of in 9 termijnen eveneens per iDeal. Bij een betaling 
in termijnen worden extra kosten in rekening gebracht.  
6. De inning van de KNVB boetes dient te geschieden door middel van Ideal waarbij er 
geen sprake is van gespreid betalen. KNVB boetes dienen in één keer betaald te worden. 
De inning geschiedt ook door NIKKI. 
7. Indien er een betalingsregeling moet worden getroffen dient er een schriftelijk verzoek te 
worden gedaan aan de penningmeester op e-mail adres: penningmeester@svcwo.nl. 
Mondelinge verzoeken zullen niet in behandeling worden genomen. 
8. Bij een achterstand zal NIKKI een aanmaning versturen met het verzoek tot betaling. Bij 
het tweede verzoek volgt automatisch een speelverbod en wordt de spelerspas ingenomen. 
Na het 3everzoek wordt de inning uitbesteed aan een extern incassobureau, inclusief een 
verhoging van € 45,00 voor administratiekosten. De hoge gerechtelijke kosten en rente 
komen voor rekening van het betreffende lid. 
9. Voor jeugdleden geldt, dat vanaf het derde kind de contributie slechts 50% bedraagt. De 
korting wordt verleend op het jongste kind / kinderen. 
10. Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via ledenadministratie@svcwo.nl.  

http://www.svcwo.nl/
mailto:info@svcwo.nl
mailto:penningmeester@svcwo.nl
mailto:ledenadministratie@svcwo.nl

