
 

Protocol contributie-achterstand 
 

Het bestuur van DVC’26 heeft een besluit genomen over het niet (op tijd) voldoen aan de 

contributieverplichting. Daarbij is het volgende vastgesteld: 

 

1.  Herinnering  door de penningmeester en/of ledenadministratie 

Als een lid zijn contributie niet tijdig voldoet, ontvangt dat lid een herinnering van de 

penningmeester en/of ledenadministratie om binnen twee weken te betalen. 

 

2.  Berisping 

Als binnen twee weken na deze herinnering de contributie NIET is voldaan, volgt een berisping  door 

de penningmeester en/of ledenadministratie. Het lid krijgt daarbij opnieuw twee weken de 

gelegenheid de contributie te voldoen. Het lid kan dan blijven deelnemen aan wedstrijden, 

trainingen en verenigingsactiviteiten. De berisping wordt in de administratie opgenomen. *) 

 

3.  Schorsing 

Als het lid ook na de berisping NIET binnen twee weken de contributie betaalt, wordt het lid per 

direct geschorst voor 3 weken. Gedurende de periode van schorsing mag het lid niet deelnemen aan 

wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten. De penningmeester meldt dit aan het lid 

en aan de betreffende leider/trainer via de wedstrijdcoördinator. Het lid moet de schorsing uitzitten, 

ongeacht het moment waarop alsnog aan de contributieverplichting is voldaan. Als het lid de 

contributie heeft betaald, mag het  lid na de 3 weken schorsing weer deelnemen aan wedstrijden, 

trainingen en verenigingsactiviteiten.  

 

4. Royement  

Als het lid de contributie ook na afloop van de schorsing niet heeft betaalt, volgt direct een 

automatische opzegging en royement van het lidmaatschap. Er zal tevens een financiële blokkade 

ingesteld worden waardoor overschrijving naar een andere vereniging niet mogelijk is. De 

penningmeester meldt dit indien noodzakelijk aan betrokkenen binnen de vereniging. Het bestuur 

deelt dit schriftelijk/e-mail aan het lid mede. 

 

*) Een lid wordt ook geroyeerd van het lidmaatschap op het moment dat een lid drie berispingen 

heeft gehad. 

 

Van het bovenstaande protocol kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken. Als 

zich deze situatie voordoet kan een lid, de penningmeester, of het bestuur de vertrouwenspersoon 

vragen hierover advies te geven aan het bestuur. 

 

Het bestuur hoopt met dit beleid duidelijkheid te verschaffen en de leden te wijzen op haar 

verantwoordelijkheid met betrekking tot de verplichtingen die het lidmaatschap van DVC’26 met zich 

mee brengen.  

 

Het bestuur van DVC’26. 

 

Bijlage: stroomschema contributie-achterstand  
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