
N.B.S.V.V. CONTRIBUTIE SEIZOEN 2022 - 2023

Categorie Geboortejaar Lidmaatschap Vrijwilligers 

bijdrage*

Totale 

contributie

Senioren < 2003  €         180,00  €         100,00  €         280,00 

Junioren JO19 2004  €         164,00  €         100,00  €         264,00 

JO18 2005  €         155,00  €         100,00  €         255,00 

JO17 2006  €         148,00  €         100,00  €         248,00 

JO16 2007  €         140,00  €         100,00  €         240,00 

JO15 2008  €         133,00  €         100,00  €         233,00 

JO14 2009  €         126,00  €         100,00  €         226,00 

JO13 2010  €         120,00  €         100,00  €         220,00 

JO12 2011  €         112,00  €         100,00  €         212,00 

JO11 2012  €         112,00  €         100,00  €         212,00 

JO10 2013  €         112,00  €         100,00  €         212,00 

JO9 2014  €         112,00  €         100,00  €         212,00 

JO8 2015  €         112,00  €         100,00  €         212,00 

JO7 kabouters 2016  €           92,00  €         100,00  €         192,00 

JO6 kabouters 2017  €           92,00  €         100,00  €         192,00 

Rusten lid  €           90,00 

Donateur  €           60,00 

* Vrijwilligersbijdrage

Gezinnen met meer dan één spelend lid onder de 14 jaar, worden voor het tweede kind belast 

met een halve vrijwilligerstaak en voor het derde kind vervalt dan vrijwilligerstaak.             

De verschuldigde vrijwilligersbijdrage voor gezinnen met meer dan één spelend lid onder de 14 

jaar, zal voor het tweede kind worden gehalveerd en voor het derde kind vervallen. 

helft van senioren

derde van senioren

Ook N.B.S.V.V. heeft een groot tekort aan vrijwilligers. Elk lid betaalt daarom aan het begin   

van ieder seizoen naast de lidmaatschapscontributie de vrijwilligersbijdrage. Deze is in de 

Algemene Leden Vergadering vastgesteld op € 100 per seizoen. Dit betreft echter een 

voorschot. De vrijwilligersbijdrage kan namelijk worden terugverdiend door minimaal 2 dagdelen 

(dagdeel is 4 uur) per seizoen vrijwilligerstaken uit te voeren voor de vereniging. Bij jeugdleden 

mogen de vrijwilligerstaken uiteraard worden uitgevoerd door een ouder/verzorger.  Per 

vrijwilligerstaak zal worden aangegeven hoeveel dagdelen deze bevat. Aan het einde van het 

seizoen zal worden vastgesteld wie zijn of haar vrijwilligerstaak heeft uitgevoerd en indien van 

toepassing zal de de vooruitbetaalde vrijwiligersbijdrage worden terugbetaald.                                                                                     


