
 

 

 

Informatie over de contributieregeling van VC Landgraaf en het aan

van de vereniging en de contributie en andere betalingen aan de vereniging 

  

Aan- en afmelden.  

Men kan zich als lid van VCL aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier kan via de 

website www.vclandgraaf.nl worden gedownload, waarna men het moet inleveren op de training in verband 

met de handtekening die voor de machtiging voor de betalingen noodzakelijk is. Dit aanmeldingsformulier kan 

ook gebruikt worden om mutaties door te geven, zoals bijvoorbeeld adresw

andere bank of telefoonmaatschappij. 

Afmelden als lid kan men zich door het afmeldingsformulier te downloaden en het, 

een van de bestuursleden en/of trainer(ster). 

 

Hoogte van de contributie.  

De hoogte van de contributie is van diverse factoren afhankelijk, zoals op onderstaand overzicht 

onze website www.vclandgraaf.nl kan men aflezen welke bedragen men moet betalen. Daarbij kent VC 

landgraaf een kortingsregeling voor gezinne

deelnemen.  

Steunende leden zijn degenen, die VC Landgraaf een warm hart toedragen en daarom onze vereniging 

financieel ondersteunen. Ook oud spelers en speelsters, die niet meer sporten behoren t

Als men zich als lid van VC Landgraaf heeft aangemeld, wordt de contributie de daaropvolgende maand voor 

het eerst geïncasseerd.  

Bij afmelding als lid bijvoorbeeld in februari stopt de incassering van de contributie in maart. 

In de statuten van de vereniging staat dat men het hele seizoen contributie plichtig blijft ( 1 juli t/m 30 juni) 

Naast de betaling van de contributie zijn er nog andere financiële verplichtingen, nl. 

Bondscontributie, Competitiebijdrage en Borg kleding.

Bondscontributie: ieder lid van de vereniging moet deze betalen. Geen rol speelt hierbij of men al dan niet aan 

de competitie deelneemt  

Competitiebijdrage: ieder lid, dat competitie speelt, moet deze bijdrage betalen. 

Borgkleding: dit bedrag wordt in rekening gebracht 

is dus eenmalig.  

 

Voor vragen n.a.v. voorgaande informatie kan men contact opnemen met:

Pierre Bellemakers  

Penningmeester VC Landgraaf  

Tel.045-5312452  

 

Informatie over de contributieregeling van VC Landgraaf en het aan- en afmelden als lid 

van de vereniging en de contributie en andere betalingen aan de vereniging 
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kan men aflezen welke bedragen men moet betalen. Daarbij kent VC 
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Als men zich als lid van VC Landgraaf heeft aangemeld, wordt de contributie de daaropvolgende maand voor 

Bij afmelding als lid bijvoorbeeld in februari stopt de incassering van de contributie in maart. 

In de statuten van de vereniging staat dat men het hele seizoen contributie plichtig blijft ( 1 juli t/m 30 juni) 

Naast de betaling van de contributie zijn er nog andere financiële verplichtingen, nl.  

Bondscontributie, Competitiebijdrage en Borg kleding.  

ieder lid van de vereniging moet deze betalen. Geen rol speelt hierbij of men al dan niet aan 

: ieder lid, dat competitie speelt, moet deze bijdrage betalen.  
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Voor vragen n.a.v. voorgaande informatie kan men contact opnemen met: 
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Men kan zich als lid van VCL aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier kan via de 

worden gedownload, waarna men het moet inleveren op de training in verband 

met de handtekening die voor de machtiging voor de betalingen noodzakelijk is. Dit aanmeldingsformulier kan 
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Steunende leden zijn degenen, die VC Landgraaf een warm hart toedragen en daarom onze vereniging 

financieel ondersteunen. Ook oud spelers en speelsters, die niet meer sporten behoren tot deze categorie.  

Als men zich als lid van VC Landgraaf heeft aangemeld, wordt de contributie de daaropvolgende maand voor 

Bij afmelding als lid bijvoorbeeld in februari stopt de incassering van de contributie in maart.  

In de statuten van de vereniging staat dat men het hele seizoen contributie plichtig blijft ( 1 juli t/m 30 juni)  
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Overzicht verenigingscontributie met ingang van seizoen 2017-2018. 

 

Competitie SpelendCompetitie SpelendCompetitie SpelendCompetitie Spelend    Contributie Contributie Contributie Contributie 

codecodecodecode 

Per maandPer maandPer maandPer maand    Bondcontributie Bondcontributie Bondcontributie Bondcontributie 

per seizoenper seizoenper seizoenper seizoen    

Competitie bijdrage Competitie bijdrage Competitie bijdrage Competitie bijdrage 

per seizoenper seizoenper seizoenper seizoen    

Borg kledingBorg kledingBorg kledingBorg kleding    

Senioren, 2x per week trainen 1 € 23,00 € 12,50 € 65,00 € 15,00  

Senioren, 1x per week trainen 2 € 19,50 € 12,50 € 65,00 € 15,00  

Jeugd (A, B en C) 12 t/m 17 jaar 

2x per week trainen 

3 € 16,75 € 12,50 € 45,00 € 15,00  

Jeugd CMV (D en E) 6 t/m 11 jaar 

2x per week trainen 

4 € 16,25 € 12,50 € 20,00 € 15,00  

Jeugd CMV (D en E) 6 t/m 11 jaar 

1x per week trainen 

5 € 10,25 € 12,50 € 20,00 € 15,00  

Niet Competitie Spelend  

Recreanten, 2x per week  

trainen 

6 € 17,00 € 12,50 

Recreanten, 1x per week  

trainen 

7 € 12,00 € 12,50 

Steunende leden 8 € 5,00 € 12,50 

 

 

Informatie contributie:  

Ledenadministratie: Tino Bellemakers  

Telefoonnummer: 045-5456117  

Voor info op maandag: tussen 18:00-19:00 uur  

 

Voor Betalingen:  

Rabobank rekeningnummer:   

BIC: RABONL2U  

IBAN: NL57 RABO 0136 3869 46  

 

t.n.v. VC Landgraaf  

J. Schreursstraat 38  

6464 CZ Kerkrade  

 

 


