
Contributiereglement RKSV Were Di seizoen 2020/ 2021 

 
Aanmelden nieuw lid: 

 
Nieuwe leden kunnen uitsluitend worden aangemeld met behulp van het aanmeldformulier. 
Het aanmeldformulier kun je vinden op de website www.rksvweredi.nl. 
Lees voor het invullen het onderstaande reglement door. Een volledig ingevuld formulier 
plus de bijbehorende machtiging wordt digitaal ingestuurd en verwerkt. 
Mocht het niet lukken om het formulier in te vullen en te versturen neem dan contact op 
met ledenadministratie@rksvweredi.nl 

 

Meedoenregeling: 
 

De Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg is ook voor komend seizoen van toepassing. 
De maximale bijdrage vanuit de Meedoenregeling is 100 euro per kalenderjaar. Let op: de 
contributie is per seizoen (1 juli-30 juni) verschuldigd. 

 
Machtiging: 

 

Elk nieuw lid dient een machtiging in te vullen om de contributie rond 1 september van elk 
jaar af te laten schrijven. 

 

Deelname aan trainingen en wedstrijden zonder officiële inschrijving bij RKSV Were Di en 
de KNVB. 

 

Het is niet toegestaan deel te nemen aan trainingen of competitiewedstrijden dan wel 
andere activiteiten georganiseerd door RKSV Were Di zonder zich officieel schriftelijk te 
hebben aangemeld als lid of als vrijwilliger bij de ledenadministratie. Aan mondelinge 
toezeggingen, toestemming of mededelingen van een RKSV Were Di-lid of vrijwilliger kunnen 
geen rechten worden ontleend. Wanneer aan de voorwaarde van schriftelijke aanmelding bij 
de ledenadministratie niet is voldaan, is deelname of inzet geheel voor eigen risico. 

 
Contributiehoogte en regeling 

 
De hoogte van de contributie en de contributieregeling is vermeld in 
het contributiereglement. Dit wordt jaarlijks gewijzigd en vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering. 

http://www.rksvweredi.nl/
mailto:ledenadministratie@rksvweredi.nl


Let op overschrijvers !!!! 
 

Wil je aan het eind van het seizoen naar RKSV Were Di komen en speel je bij een andere 
vereniging. dan moet je er tijdig bij zijn. Uiterlijk 15 juni moet je overschrijvingsverzoek 
binnen zijn bij de KNVB. 

 
 

OVERSCHRIJVEN VÓÓR 15 JUNI 

Het overschrijven vindt helemaal digitaal plaats. Let wel goed op de regels rond 
het overschrijven. 

 
 Kom je naar RKSV Were Di vanuit een andere vereniging: 
 Ben je de afgelopen 3 seizoenen via een andere voetbalvereniging ingeschreven geweest 

bij de KNVB, dan heb je overschrijving nodig. Hoe werkt dat: je meldt je aan bij RKSV Were 
Di via het bekende aanmeldformulier. Vul dit volledig in en vermeld hierop vooral duidelijk 
je KNVB-relatienummer en geef aan van welke vereniging je komt. Je hebt verder geen 
formulieren nodig. De ledenadministratie van RKSV Were Di voert je gegevens in bij de 
KNVB (Sportlink) en verzoekt digitaal de oude vereniging akkoord te gaan met de 
overschrijving. Dit geldt voor alle leeftijden. 
De regels voor overschrijven zijn in het kort: voor overschrijvingen binnen de A-categorie 
(prestatieve teams) geldt 15 juni als een belangrijke datum. Voor die datum niet 
aangemeld voor overschrijving betekent dat je moet wachten (zie regels KNVB op de 
website van de KNVB). Voor de B-categorie kan er ook na die datum worden 
overgeschreven (echter maar 1 x per seizoen) en gelden de RKSV Were Di-huisregels rond 
het lidmaatschap (zie contributiereglement). 

 Wil je weg bij RKSV Were Di naar een andere vereniging: RKSV Were Di verleent alleen 
medewerking aan overgang naar een andere vereniging aan het eind van het 
seizoen. Tijdens een seizoen mag je je team en club niet in de steek laten. Wil je op tijd zijn 
dan moet je vóór 1 juli van elk jaar hebben opgezegd, anders ben je tot 15 augustus altijd 
de helft van de contributie verschuldigd en na 15 augustus de gehele contributie. Je meldt 
je dus tijdig af bij RKSV Were Di en je meldt je aan bij de nieuwe vereniging volgens de 
regels van die vereniging. Er zijn geen formulieren nodig. De nieuwe vereniging vraagt RKSV 
Were Di digitaal om overschrijving. Hieraan wordt welwillend meegewerkt, indien aan 
voorgaande regels is voldaan en er geen financiële achterstand is met contributie en/of 
boetes en dat alle kleding welke eigendom is van de vereniging is ingeleverd. 

 Samenvattend: Voor overschrijven zijn dus geen formulieren nodig en handtekeningen. 
Maar je moet je wel aan de regels houden. 

 Internationaal overschrijven: Voor het internationaal overschrijven gelden nog andere 
regels. Zie ook de website van de KNVB. 

. 



OVERSCHRIJVEN NA 15 JUNI 

Overschrijven na 15 juni kan alleen als je 1 jaar niet hebt gevoetbald (uitgeschreven bij de 
KNVB) of verhuist over een afstand van 30 kilometer of meer. 
Je kunt dispensatie krijgen om na 15 juni over te schrijven als je van een team in de B- 
categorie naar een team in de B-categorie van je nieuwe vereniging gaat. 
Overschrijven van de A-categorie naar B of andersom is na 15 juni niet mogelijk, tenzij je 1 
jaar niet hebt gevoetbald (of uitgeschreven bent bij de KNVB). Als je verhuist over een 
afstand van 30 kilometer of meer is dispensatie mogelijk voor overschrijving binnen de A- 
categorie en tussen A en B, maar dan alleen per 1 februari (bij aanvraag na 1 september en 
voor 31 januari), per 1 augustus (bij aanvraag tussen 1 februari en 16 juni) of per 1 
september (bij aanvraag na 15 juni en voor 1 september). Let hier speciaal op, want het is 
dus niet zo dat je onmiddellijk speelgerechtigd bent. 
Smoezen, zoals team opgeheven, van school veranderd, etc. helpen niet. De grens voor een 
reguliere overschrijving ligt strikt op 15 juni 24.00 uur. Een aanvraag die op 16 juni wordt 
ingevoerd is al te laat. Neem dus geen risico en wees er op tijd bij. 

 

Wijziging gegevens: 
 

Heb je een nieuw telefoonnummer, ga je binnenkort verhuizen, of heb je een nieuw 
bankrekeningnummer? Geef de wijziging op tijd door aan onze ledenadministratie. Geef dit 
door, door een mail te sturen naar ledenadministratie@rksvweredi.nl. 

 

Opzeggen lidmaatschap: 
 

De regels rond het opzeggen bij RKSV Were Di zijn als volgt: 
De jeugdafdeling en de seniorenafdeling gaan in april en mei al aan het werk voor het 
nieuwe seizoen. Om geen dubbel werk te hoeven doen, is het belangrijk precies te weten 
wie volgend seizoen niet meer wil voetballen bij RKSV Were Di. Bij de indeling van de nieuwe 
teams kan hier dan alvast rekening mee worden gehouden. Medio juli hopen we de 
samenstelling van alle teams voor volgend seizoen rond te hebben. 
Daarom dient iedereen die niet wil doorgaan bij RKSV Were Di voor 1 juli schriftelijk op te 
zeggen, of zoveel eerder als mogelijk is. Dit schriftelijke opzeggen kan op 2 manieren: 

 of via mail: mail dit middels een kort mailtje naar ledenadministratie@rksvweredi.nl. 
 of via een kort briefje naar de ledenadministratie Postbus 923, 5000 AX Tilburg. 

(het mondeling tegen een trainer / leider is geen opzegging!) 
 

LET OP: vindt opzegging plaats na 1 juli, dan is altijd de helft van de contributie van het 
volgende seizoen verschuldigd. 

mailto:ledenadministratie@rksvweredi.nl
mailto:ledenadministratie@rksvweredi.nl


HOOGTE CONTRIBUTIE 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastge- 
steld. De contributie voor het seizoen 2020-2021 is iets verhoogd. Voor het seizoen 
2020/2021 gelden de volgende bedragen: 

 
 Jaarcontributie Halfjaarcontributie 

(na 1-1-2021) 

Senioren (geboren vanaf 2002) € 206,00 € 105,00 

Senioren alleen trainen € 79,00 Niet mogelijk 

Senioren light  
(max 5 competitiewedstrijden, 
max 2 leden per team) 

€ 105,00 Niet mogelijk 

Junioren JO13 t/m JO19  
(geboortejaren 2009 t/m 2003) 

€ 175,00 € 90,00 

Pupillen JO7 t/m JO12 
(geboortejaren 2015 t/m 2010) 

€ 155.00 € 80,00 

Mini’s JO6 
(geboortejaar 2016) 

€ 79,00 € 52,00 

Alleen trainen € 80,00 € 40,00 

Rustend lid € 25,00 N.v.t. 

 

 
HARDHEIDSCLAUSULE 

In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen. 


