Voetbal- en atletiek Voorschoten ’97: contributie seizoen 2020-2021
Voetbal

Atletiek

Senioren

€ 292,00

JO19 -JO16
JO15- JO12
JO11- JO8
JO7
JO6

€ 252,00
€ 222,00
€ 205,00
€ 140,00
€ 95,00

Voetbal 7 tegen 7
Walking Football
Zaalvoetbal
Niet spelend lid

€
€
€
€

Senioren
Veteranen
Junioren A t/m D
Pupillen
Recreanten
Sportief wandelen
Algemeen lid

€ 170,00
€ 170,00
€ 163,00
€ 135,00
€ 145,00
€ 72,50
€ 65,00

95,00
95,00
95,00
95,00

Combinatie veldvoetbal/zaal voetbal
Tarief voetbal + 50% tarief zaalvoetbal
Combinatie voetbal/atletiek
Tarief voetbal + 50% tarief atletiek
Kledingplan Voetbal
Alle kleding en tassen zijn en blijven eigendom van Voorschoten ’97. Ieder nieuw lid krijgt eenmalig 1 paar kousen.
De senioren en de junioren van de afdeling voetbal krijgen een kledingpakket in bruikleen. Voor de senioren is dat een
wedstrijdtenue en voor de junioren een wedstrijdtenue, trainingspak en tas. Voor de distributie wordt zorg gedragen door de
firma Wout Bergers die een winkel heeft in de Schoolstraat Voorschoten.
De selectie elftallen van de junioren krijgen een uitgebreid kledingpakket in bruikleen, waarvoor zij een jaarlijkse extra
bijdrage van 30 euro moeten voldoen aan de vereniging. De clubkleding wordt (tijdelijk) weer ingeleverd bij Wout Bergers.
De JO6 krijgt geen clubkleding in bruikleen. Voor Walking Football geldt dat indien men een trainingspak aanschaft hiervoor
15 euro extra wordt gerekend.
Jeugdkorting
Indien twee of meer gezinsleden jeugdlid zijn van de vereniging, krijgen de tweede en overige jeugdleden een korting van
25%. Voor de bepaling van de korting worden de contributiebedragen van hoog naar laag gerangschikt.
Korting 65+
Leden van 65 jaar en ouder betalen de helft van de contributie. Dit geldt niet voor Walking Football.
Contributiebetaling
De enige mogelijkheid is: per jaar (in principe automatische incasso) of in 4 termijnen (door verplichte automatische incasso).
De afschrijving van de contributie via automatische incasso is op 1 juli voor de 1e termijn en de jaarcontributie; op 1
september voor de 2e termijn; op 1 januari voor de 3e termijn en op 1 maart voor de 4e termijn..
Ledensecretariaat
Dick Zeldenrust – Burgemeester Vernédepark 18, 2251 LM Voorschoten; voor aanmelding of opzegging voetbal (KNVB) en
voor inning contributies voor zowel voetbal en atletiek.
Een opzegging voor voetbal: voor 1 juni schriftelijk of per e-mail een bericht naar ledenadministratie@voorschoten97.nl
Louise Schrijver – Bestevaer 32, 2253 XX Voorschoten; voor aanmelding of opzegging atletiek (Atletiekunie); per email naar
louise.schrijver@gmail.com
Bankrelatie
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