CONTRIBUTIE 2020 – 2021

Indexering contributie
Per 1 juli, zullen de contributies worden geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor alle huishoudens
op basis van het jaargemiddelde over 2019 en 2018. Dit cijfer wordt jaarlijks, in de maand januari,
gepubliceerd door het CBS.
Onderstaand de berekening:
Gewijzigde contributie = CPI alle huishoudens, 2015 = 100 =
CPI alle huishoudens, 2015 = 100, jaargemiddelde 2019
------------------------------------------------------------------------------ =
CPI alle huishoudens, 2015 = 100, jaargemiddelde 2018

106,16
---------- = 102,6 (+2,6%)
103,44

Het bestuur stelt het volgende voor:
- om de contributie voor het seizoen 2020/2021 extra te verhogen tot 3%. Dit in verband met
kostenstijgingen, waar de vereniging mee te maken heeft.
- om de jongste kinderen te stimuleren om te gaan voetballen de contributie voor Jo-06/07 (mini-F) te
verlagen naar € 110,00 en de contributie voor JO-08/09 te handhaven op € 150,00.
- de bedragen worden afgerond op hele Euro's.

Categorie
JO-06/07
JO-08/09
JO-10/11
JO-12/13
JO-14/15
JO-16/17
JO-18/19
senioren
niet spelend lid
donateur Algemeen
donateur Activiteiten
zaalvoetbal
7x7

Contributie seizoen 2020 – 2021
Jaar
Halfjaar kwartaal
€ 110,00 € 55,00 € 27,50
€ 150,00 € 75,00 € 37,50
€ 182,00 € 91,00 € 45,50
€ 195,00 € 97,50 € 48,75
€ 207,00 € 103,50 € 51,75
€ 219,00 € 109,50 € 54,25
€ 232,00 € 116,00 € 58,00
€ 269,00 € 134,50 € 67,25
€ 66,00
€ 42,00
€ 17,00
€ 200,00 € 100,00 € 50,00
€ 86,00 € 43,00 € 21,50

Betalingsmogelijkheden
Ter verbetering van de liquiditeitspositie van de vereniging aan het begin van ieder seizoen is akkoord
gegaan met onderstaande betalingsmogelijkheden:
a. Incasso totaalbedrag in één keer per 1 juli van elk jaar;
b. Incasso totaalbedrag in twee keer, per 1 juli en 1 oktober van elk jaar;
c. Incasso totaalbedrag in vier keer, per 1 juli, 1 oktober, 1 december en 1 februari van elk jaar.

