Regeling voor teruggave contributie

Het lidmaatschap bij sv Juliana ’31 wordt altijd voor een heel jaar aangegaan, van 1 juli t/m 30 juni. Bij
tussentijdse opzegging of overschrijving is altijd de volledige jaarcontributie verschuldigd. In sommige
gevallen kunnen we afwijken van betaling van de volledige contributie. In alle gevallen is er een
minimum van 1 kwartaal contributie verschuldigd.



Teruggave van contributie is mogelijk bij langdurige blessure of ziekte. De procedure is als volgt.
Een speler dient een verzoek in bij de voorzitter van de commissie recreatief voetbal. Hij/zij
bespreekt het verzoek met de betreffende coördinator. Zij beslissen of er sprake kan zijn van
teruggave van contributie, in geval van twijfel wordt een doktersverklaring gevraagd. In alle
gevallen wordt de contributie gewoon geïnd en is er sprake van teruggave van contributie aan het
eind van het seizoen. Dan kan bekeken worden hoe lang iemand niet heeft kunnen spelen. Er wordt
overgegaan tot restitutie bij blessure of ziekte van een half jaar of langer.
half tot ¾ jaar eruit: halve contributie terug.
¾ jaar tot 1 jaar eruit: ¾ contributie terug.



Teruggave van contributie is mogelijk voor studenten die niet in de regio Nijmegen/Malden wonen
en toch bij sv Juliana ’31 willen blijven voetballen. Op vertoon van een bewijs van inschrijving in een
woonplaats buiten bovengenoemde regio en een studentenkaart kan maximaal 1/3 van de
contributie teruggegeven worden. Wanneer de woonplaats het gehele seizoen buiten de regio ligt
geldt de maximale korting, voor kortere duur wordt naar rato gekort. Dit verzoek moet worden
ingediend bij de penningmeester teruggave wordt gedaan aan het einde van het seizoen.



Teruggave van contributie is mogelijk bij opzegging in het eerste kwartaal. Opzegging dient tijdig te
zijn gebeurd bij de ledenadministratie. Dan is een slechts een kwartaal contributie verschuldigd.

Tot slot kan het bestuur beslissen over teruggave van contributie in buitengewone omstandigheden
anders dan bovengenoemd. In dat geval restitutie aanvragen bij de secretaris.
Iedereen is bereikbaar op : info@svjuliana31.nl op de site van sv Juliana ’31 staan ook alle
emailadressen van bovengenoemde personen vermeld.

