
Procedure lidmaatschap, contributie en boetes  

Sportclub Deventer  

Lidmaatschap 

Aanmelden voor leden kunnen gedaan worden via een inschrijfformulier op de website. 

Ledenadministratie doet de verwerking van de aanmelding in onze ledenadministratie en de 

verdere (interne) afhandeling.  

Contributie voor een voetbalseizoen wordt 4 x per jaar met een automatische incasso via de 

bank geïnd (automatische incasso rondes worden gehouden: begin september, begin 

november, begin januari en begin maart). De machtiging voor de automatische incasso 

worden bij het aanmelden gedaan en de betalingen worden via Club Collect geregeld. 

Uitschrijven kan (alleen) gedaan worden door een email te sturen naar de ledenadministratie 

(uitschrijven@sportclubdeventer.nl of evt. ledenadministratie@sportclubdeventer.nl). 

Ledenadministratie doet de verwerking van de afmelding en de verdere (interne) afhandeling 

ervan.  

Uitschrijftermijnen zijn:                                                                                                                    

- einde van het seizoen; afmelden voor 15 juni                                                                          - 

- halverwege het seizoen: afmelden voor 15 december (contributie 1ste halfjaar blijft men 

verschuldigd)                                                       

 

LGC (leergeld cheque) 

Leden die contributie voldoen met een LGC (Stichting Leergeld Deventer) zijn zelf 

verantwoordelijk voor de afhandeling hiervan (aanvragen van deze cheque/coupon en 

inleveren in de  brievenbus van de kantine of bij Clea Evers, Oudegoedstraat 89, 7413 EC  

DEVENTER). Bij niet - inleveren zijn de ouder(s) of desbetreffende speler zelf het 

contributiebedrag verschuldigd.  

Een LGC is op naam van een individu. Combinaties van 1 LGC met meerdere kinderen per 

gezin is niet mogelijk. 

Voor meer informatie zie www.leergelddeventer.nl 

 

Procedure bij achterstand bij contributie 

Leden waarvan de contributie niet geïnd kan worden krijgen een 1ste herinnering per email 

met het verzoek om achterstand alsnog over te willen maken. Wanneer er geen reactie en/of 

betaling op de eerste email plaatsvindt krijgen deze leden een 2de herinnering per brief met 

het verzoek om achterstand alsnog over te maken.  
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Indien achterstand niet voor de genoemde datum is betaald worden de volgende acties 

ondernomen:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- desbetreffende speler wordt uitgesloten voor trainingen en wedstrijden.                                                                                                                    

- aan ouder(s) of desbetreffende speler wordt de laatste kans gegeven om achterstand te 

betalen of een regeling te treffen met de penningmeester.  

Bij niet-betalen/ niet nakomen regeling, wordt de speler uitgeschreven per de uitschrijfdatum 

met opname van een blokkade. 

KNVB Boetes 

Boetes die door spelers tijdens wedstrijden zijn gekregen, worden door de boekhouder 

doorberekend aan desbetreffende speler.  

Voor vragen kunt u altijd een mail sturen naar de ledenadministratie: 

ledenadministratie@sportclubdeventer.nl 
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