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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 een toename van het aantal 
leden dat bij de penningmeester aanklopt met een bijzonder verzoek met betrekking tot de contributie, is 
vanuit het bestuur de behoefte ontstaan om eensluidend beleid te vormen met betrekking tot de eventuele 
restitutie van contributie. 

Een speler die langdurig ziek of geblesseerd is en als gevolg daarvan minimaal een half seizoen niet kan 
voetballen, kan in de volgende situaties en onder de volgende voorwaarden restitutie aanvragen: 

- Onder het niet kunnen voetballen gedurende “minimaal een half seizoen” wordt verstaan: 
- Ofwel het missen van de volledige eerst helft van het seizoen, met rentree bij trainingen 

en/of wedstrijden ná 1 januari. 
Doorgaans van toepassing op spelers die in het voorgaande seizoen of bij 
zomeravondvoetbal een zware blessure hebben opgelopen. 

- Ofwel het missen van de volledige tweede helft van het seizoen, gerekend vanaf 1 
februari. 
Doorgaans van toepassing op spelers die vóór 1 februari  een zware blessure hebben 
opgelopen. 

- Ofwel het tussentijds geblesseerd raken en missen van trainingen en wedstrijden met 
een totale afwezigheid van minimaal 5 maanden tot gevolg. 

- Speler is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van restitutie. 
- Een verzoek tot restitutie moet binnen het lopende boekjaar van het betreffende 

contributiebedrag worden ingediend (tussen 1 september en 31 augustus). 
- Het bestuur kan maximaal de helft van de contributie restitueren. 
- Enkel het bestuur kan besluiten tot restitutie. 

Een speler met een buitengewoon zware blessure, waarvan onzeker is of hij/zij tijdens het seizoen 
überhaupt nog kan deelnemen aan een training en/of wedstrijd, wordt aangemoedigd dit aan te geven bij 
het bestuur en zich uit te schrijven voor het nieuwe seizoen, en te wachten met her-inschrijving tot het 
moment van rentree. Op die manier wordt voorkomen dat spelers die een heel seizoen niet meespelen, 
alsnog een half jaar contributie betalen. 

Spelers die een half jaar op reis gaan (bijvoorbeeld in het kader van een Erasmus-uitwisseling), hebben 

geen recht op restitutie, maar kunnen wel voorafgaand aan het seizoen verzoeken om halvering van de te 

betalen contributie. Hiervoor moet gelden dat de speler: 

- Ofwel de volledige eerste helft van het seizoen mist, en dientengevolge pas per 1 januari of later 

trainingen en/of wedstrijden kan bezoeken. 

- Ofwel de (bijna) volledig tweede helft van het seizoen mist, maar uiterlijk 1 februari of eerder de 

laatste training en/of wedstrijd bezocht kan worden. Spelers die ná 1 februari vertrekken hebben 

geen recht op halvering van de contributie. 

Vastgesteld door het bestuur van LSVV’70 op 23 februari 2017, te Leiden.  
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