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secretariaat@terleede.nl

Woord vooraf. 

Ter Leede kent twee Algemene Leden vergaderingen per jaar, één in december, waar vooral aan de hand van 
de financiële cijfers wordt teruggeblikt op het vorig seizoen en eentje eind mei (dit jaar wegens 
omstandigheden half juni)  waar de begroting en dus de plannen voor het komend seizoen aan de orde komen. 
De verantwoording voor het gevoerde beleid over het vorig seizoen is natuurlijk belangrijk, maar evenzeer en 
misschien nog belangrijker is het te vernemen of alle plannen voor het komend seizoen en de financiële 
gevolgen daarvan stroken met de ideeën van onze leden. 
Om die reden roepen wij al onze leden dan ook nadrukkelijk op om 13 juni op onze ALV aanwezig te zijn. 

Dan de inhoud van deze Clubbrief. 

- Allereerst de voorjaarseditie van onze ALV. U bent daarvoor als gemeld van harte uitgenodigd. De agenda 
vind u op het volgende blad.  Komt allen en praat mee over het beleid en uiteraard de begroting van Ter Leede.  

- Ter Leede heeft de administratie rond de contributie inning overgedragen aan Clubcollect. Lees hieronder 
de bijzonderheden. 

- Ook zijn er weer enkele items opgenomen die verband houden met het einde van het huidige voetbalseizoen. 
De overschrijvingsregeling van de KNVB is begin van het afgelopen seizoen drastisch gewijzigd (versimpeld), 
maar er blijven regels. Houd je daaraan en voorkom problemen. Vergeet je ook niet af te melden als lid als je 
stopt met voetballen. 

- Op zaterdag, 15 juni organiseren we onze traditionele SLOTDAG (kijk voor het programma op de website). 

- Communiceren met onze leden blijft essentieel. Daarvoor hebben we echter wel de juiste contactgegevens 
nodig.. 

Tot ziens bij de ALV op donderdag 13 juni! 

Bestuur vv Ter Leede 



Uitnodiging voor alle leden en donateurs van de v.v. Ter Leede voor het bijwonen van 
de Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op donderdag 13 juni 2019 
om 20:00 uur in de kantine. De  koffie staat klaar vanaf 19:45 uur. 

Algemene spelregels rondom een ledenvergadering. 
De vergadering is toegankelijk voor (ouders van) leden, medewerkers en donateurs, echter alleen de leden hebben 
stemrecht. Leden zijn die personen die ook lid zijn van de KNVB en die contributie betalen. Voor vragen hierover kan 
men terecht bij Rob Nelemans (06 – 2266 8345). Leden van achttien jaar en ouder hebben elk drie stemmen, alle 
overige leden hebben elk één stem, al dan niet via hun wettelijke vertegenwoordigers. Stemmen bij volmacht is niet 
toegestaan, stemmen over personen gaat schriftelijk.  

Agenda 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Presentatie begroting 2019-2020 vv Ter Leede door de penningmeester. 

4. Vaststelling contributie seizoen 2019-2020. 
Het bestuur stelt de ALV voor alle contributiebedragen met € 5,- te verhogen. Reden 
hiervoor is dat de afgelopen jaren onze vaste lasten (veldhuur en huur kleedkamers) 
sterk zijn gestegen. 
Ook stelt het bestuur voor bij te late afmelding in de periode 1-7 t/m 15-9 bij wijze van 
coulance een bijdrage in de reeds gemaakte kosten te vragen van € 50,- dit in plaats 
van de thans nog geldende verplichting om over het gehele jaar contributie te betalen. 
Dit laatste blijft dus onverminderd van kracht bij opzegging na 15 september! 

5. Presentatie diverse geledingen: 

 Jeugdzaken  

 Accommodatie zaken – vervangen veldverlichting door LED. 

 Update Vrouwen afdeling 

 Update Stichting Topvoetbal Ter Leede 

6. Bestuursverkiezing.  

Bestuurskandidaten:  
Rob Nelemans (2e secretaris/2e penningmeester ) is volgens rooster aftredend en niet
herkiesbaar. Hierdoor ontstaat een vacature 2e secretaris/2e penningmeester. 
Michiel van Delft (secretaris) is eveneens volgens rooster aftredend en is wel
herkiesbaar. 
Kandidaatstelling: 
Namen van (tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. 
Duidelijk dient te blijken dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De brief dient 
voorzien te zijn van tenminste drie handtekeningen van leden van onze vereniging en dient uiterlijk 10 juni 
2019 ingediend te zijn bij het secretariaat. 

7. Rondvraag.

8. Afsluiting.



Contributie inning. 

Vorig jaar zijn we gestart met de contributie inning via onze partner in deze Clubcollect. In augustus nemen 
zij contact met u op. U krijgt daarbij de keuze om op de gebruikelijke wijze via automatische incasso te 
betalen of om dit middels betaling via IDEAL te doen. 
Ook is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding uw betaling te spreiden over het hele seizoen of een 
gedeelte daarvan. 
De communicatie verloopt in principe via e-mail, maar er zijn in uitzonderingsgevallen ook mogelijkheden 
via SMS. 
Wanneer u niet (tijdig) betaalt stuurt Clubcollect u aanmaningen.  
Daar blijft het in eerste instantie bij en met nadruk willen we nog vermelden dat ClubCollect een 
administratiekantoor is en geen incassobureau! 
Bij voortdurende nalatigheid zal Ter Leede de verschuldigde contributie zo nodig via een externe partij 
invorderen. 
Voorkom problemen voor u en ons, en betaal tijdig uw contributie! 

Contactpersonen: Nanne Batenburg of Rob Nelemans  

Bijdrage gemeente Teylingen in de contributie. 

Via de Sport- en cultuurregeling van de gemeente Teylingen (volwassenen)  en het Jeugdfonds Sport en Cultuur  
(minderjarigen) is het voor leden en/of hun kinderen mogelijk om een korting op de contributie 
respectievelijk volledige vergoeding van de contributie te krijgen. Je moet dan wel aan bepaalde 
inkomenscriteria voldoen. Ga voor meer informatie naar de Ter Leede website, kies voor de  rode knop 
“Lidmaatschap” op de Homepage. Informatie over de bijdrage vind je onderaan de Lidmaatschap-pagina met 
links naar de informatie van de Gemeente Teylingen. Aanvragen worden uiteraard uiterst vertrouwelijk 
behandeld. Dien uw verzoeken om contributiekorting of vrijstelling bij voorkeur voor aanvang van het nieuwe 
seizoen in (1 juli 2019). Slechts dan kunnen we de onmiddellijke verrekening met de contributie regelen. 

Belangrijk! 
Degenen die het afgelopen seizoen gebruik hebben gemaakt van de gemeentelijke contributie 
kortingsregelingen moeten voor seizoen 2019-2020 opnieuw een aanvraag indienen! 

Contactpersonen: Nanne Batenburg of Rob Nelemans- 

Einde seizoen. 

Wanneer je stopt met voetballen dien je je uiterlijk 30 juni als lid af te melden bij de ledenadministratie of 
het secretariaat. Doe je dat niet dan ben je het hele seizoen 2019 - 2020 weer lid en contributie verschuldigd. 
Eén van de reden hiervoor is dat wij als voetbalclub direct bij de start van het seizoen al flink wat kosten 
moeten maken, onder andere bij de KNVB.  Nu komt het wel eens voor dat leden wegens laat inloten voor 
studie, werk e.d. iets later zijn met opzeggen. Om die reden stellen wij de ALV voor om bij te late opzegging 
voor 15 september de verplichting tot contributiebetaling voor het hele seizoen kan worden afgekocht voor  
€ 50,- . Verder  hebben we ook te maken met de zogenaamde spelerscarrousel: leden die bij andere 
verenigingen willen gaan spelen en omgekeerd. Er is dan sprake van een zogenaamde overschrijving, 
waarvoor de procedure vorig jaar nogal drastisch is gewijzigd. Wanneer je naar een andere vereniging gaat, 
meld je je daar voor 15 juni aan als lid. Ter Leede ontvangt hiervan bericht. Heb je aan je financiële 
verplichtingen (contributiebetaling) voldaan en eventuele kleding ingeleverd, dan fiatteert Ter Leede de 
overschrijving en word je per 30 juni overgeschreven naar je nieuwe club. Kom je van een andere vereniging 
naar Ter Leede dan is aanmelden voor 15 juni in principe voldoende. Zorg er wel voor dat je bij je oude 
vereniging  geen achterstand in contributiebetaling hebt en dat eventuele verenigingskleding ingeleverd is. 
Omdat sommige verenigingen afwijkende opzeg momenten hanteren (bijvoorbeeld 1 mei of 1 juni) is het 
verstandig altijd het lidmaatschap bij je oude vereniging op te zeggen. De uiterste datum waarop de KNVB nog 
overschrijvingsverzoeken in behandeling neemt is 15 juni, maar vanwege de vaak oplopende administratieve 
druk op dergelijke momenten en om geen risico’s te lopen moeten aanmeldingen voor 10 juni bij ons binnen 
zijn. De afhandeling vindt plaats door het secretariaat i.s.m. de ledenadministratie. 

Contactpersonen:  Rob Nelemans of Michiel van Delft 



Contactgegevens 

Voor het contact met onze leden, ouders van jeugdleden, donateurs en vrijwilligers beschikt Ter Leede in 
haar ledenadministratie over adresgegevens, telefoonnummers en een e-mailadres. Vooral dat laatste wordt 
steeds belangrijker en we kunnen zelfs geen lid bij de KNVB meer aanmelden zonder geldig mailadres. E-
mail wordt onder andere gebruikt om nieuwsbrieven te versturen, als gebruikerscode voor de 
Wedstrijdzaken en Voetbal.nl app., contact over voetbalwedstrijden en –trainingen, informatie over 
activiteiten als de Voetbalvakantieweek en feestavonden, maar ook de KNVB communiceert via e-mail onder 
andere over straffen naar aanleiding van uitgedeelde kaarten. 
Ook bij de  contributie inning via Clubcollect speelt e-mail een belangrijke rol. 
Dit alles betekent wel dat we altijd over actuele contactgegevens en vooral e-mailadressen moeten kunnen 
beschikken. 
Zorg dus dat de ledenadministratie altijd over correcte contactinformatie beschikt. 
Ouders van jeugdleden kunnen 2 adressen opgeven. Vermeld dan wel even welke voor de communicatie met 
de speler geldt en welke voor de ouder. 
Stuur uw mutaties naar ledenadministratie@terleede.nl

NB. 
Ter Leede heeft haar ledenadministratie i.s.m. de KNVB ingericht overeenkomstig de strengere 
privacy wetgeving die m.i.v. 25 mei 2018 geldt, via de zogenaamde Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Binnenkort zullen we het privacy reglement op onze website 
publiceren. 

 Contactpersonen:  Rob Nelemans of Michiel van Delft 

Deze CLUBBRIEF gaat per mail naar al onze leden en donateurs, voor zover we beschikken over een correct e-mailadres. 


