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Beleid met betrekking tot restitutie en/of halvering van contributie 

Naar aanleiding van de groei van de vereniging van de afgelopen jaren en de daarmee veranderde 
samenstelling van de teams is de behoefte ontstaan naar een nieuwe invulling van het lidmaatschap van 
LSVV’70. De volle sociale agenda’s van sommige LSVV’ers maken dat zij bij aanvang van een seizoen reeds 
weten dat zij bij een substantieel deel van de wedstrijden niet aanwezig zullen kunnen zijn. Deze spelers 
kozen voorheen vaak voor opzegging van het lidmaatschap aangezien zij zich niet wilden committeren aan 
een volwaardig lidmaatschap en bijbehorende contributieverplichting. 

Ondanks het studentikoze karakter van LSVV’70 en de daarbij behorende fluctuerende wekelijkse 
opkomst van haar leden blijft het doel van de vereniging om alle teams de mogelijkheid te bieden om 
iedere speelronde voldoende speelgerechtigde voetballers te kunnen laten deelnemen aan de wedstrijden. 
Hiertoe is het zogeheten ‘pinchhitter-lidmaatschap’ in het leven geroepen. Dit lidmaatschap is een 
tussenvorm -in zowel sportief als financieel opzicht- tussen enerzijds het ‘trainingslidmaatschap’, dat het 
lid alleen het recht geeft op deelname aan trainingen en anderzijds het ‘volwaardig lidmaatschap’, hetgeen 
recht geeft op zowel deelname aan de training als op het spelen van wedstrijden.   

Naast de belangen van haar verschillende teams met betrekking tot de grootte van de wedstrijdselectie, 
moet de verstrekking van het pinchhitter-lidmaatschap eerst en vooral worden gezien als een geste van de 
club richting de leden die hun sporen reeds verdiend hebben voor het rood en wit. Het uitgangspunt ten 
aanzien van de selectieomvang is dat de LSVV-teams ook zonder eventuele pinchhitters in principe in 
staat moet zijn om een seizoen aan te vangen en uit te spelen. LSVV’70 ziet haar teams in beginsel bij 
voorkeur bestaan uit louter volwaardige leden. Verstrekking van het pinchhitter-lidmaatschap is dan ook 
eerder uitzondering dan regel. 

Vooropgesteld dient te worden dat volwaardige leden volwaardige rechten hebben – ook met betrekking 
tot speeltijd. De pinchhitter kan worden opgeroepen daar waar de omstandigheden dit vereisen. Wat 
betreft de samenstelling van de wedstrijdselectie kan een beschikbaar volwaardig lid niet worden 
gepasseerd ten faveure van de pinchhitter. Zijn status is die van oproepkracht. 

- Aantal volwaardige leden per team is 18 
- Het team kan beslissen de selectie in onderling overleg aan te vullen met pinchhitters  
- Het pinchhitter-lidmaatschap is eerder uitzondering dan regel 
- Aangezien de pinchhitter in mindere mate contributieverplichtingen heeft, heeft hij of zij ook 

helemaal nergens recht op  
- Het pinchhitterlidmaatschap kan verstrekt worden na een volwaardig lidmaatschap van 3 jaar 
- Alleen het bestuur van LSVV’70 kan ertoe beslissen het speciale lidmaatschap aan te bieden 
- De contributie voor het ‘pinchhitterlidmaatschap’ bedraagt  €100,- per seizoen 
- De aanvoerders dienen zorg te dragen dat de rechten van volwaardige leden nimmer worden 

geschonden door het oproepen van de pinchhitter 

Vastgesteld door het bestuur van LSVV’70 op 12 april 2016, te Leiden.  
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