
A. GELDMIDDELEN

A.1. Verengingsbijdrage (artikel 11 Huishoudelijk Reglement)
Jaarlijkse verenigingsbijdrage

Kalenderjaar 
2020

Kalenderjaar 
2019

Verenigingsomvang
100 leden of minder 100,00€              100,00€           
200 leden of minder, en 
meer dan 100 leden 200,00€              200,00€           
Meer dan 200 leden 400,00€              400,00€           

A.2. Contributies (artikel 10 Huishoudelijk Reglement)
Jaarlijkse contributie verenigingsleden

Kalenderjaar 
2020

Kalenderjaar 
2019

Lidcategorien
Senioren 36,60€                 36,00€             
Junioren 29,28€                 28,80€             
Aspiranten 21,96€                 21,60€             
Pupillen 18,32€                 18,00€             
Kangoeroe / Welpen 11,00€                 10,80€             
G- Korfballer 18,32€                 18,00€             
Overige leden 5,20€                   5,12€               
Onafhankelijke leden 5,20€                   5,12€               

Uniforme tarieven / Staffel

A.3. Wedstrijdbijdragen (artikel 11 Huishoudelijk Reglement)
Competitiebijdrage

Kalenderjaar 
2020

Kalenderjaar 
2019

Competitiesoorten
(Zaal) Competitiebijdrage (per competitie)

HEFFINGENREGELING
Kalenderjaar 2020

Het KNKV verricht algemene en specifieke taken ten behoeve van het korfbal en de aangesloten verenigingen. In dit 
kader wordt een verenigingsheffing voor het kalenderjaar geheven op basis van de ledenstand per 30 juni van het 
kalenderjaar.

Voor het kalenderjaar is per lid een jaarlijkse contributie verschuldigd en bepaald naar de ledenstand op 4 momenten (30 
september, 31 december, 31 maart en 30 juni), waarbij telkens 25% van de in het kalenderjaar geldende tarief wordt 
gefactureerd. Opzegging van het lidmaatschap en/of overschrijving naar een lagere lidcategorie kan alleen tegen 30 juni 
(einde van het verbondsjaar) plaatsvinden.

De tarieven voor junioren (80%), Aspiranten (60%) , Pupillen (50%) en Kangoeroes (voorheen Welpen) (30%) zijn afgeleid 
van het tarief voor senioren. G-Korfballers worden gelijk gesteld aan pupillen en Overige leden / Onafhankelijke leden 
worden onafhankelijk vastgesteld.

In het tijdvak 1 juli tot en met 30 juni wordt de veld- en de zaalcompetitie (2 competitie) gespeeld, waarbij de 
veldcompetitie onderbroken wordt door de zaalcompetitie. In sommige poules kan er sprake zijn van een Najaars- en een 
Voorjaarscompetitie in plaats van één veldcompetitie. De tarieven worden voor een  volledige veld- en zaalcompetitie 
vastgesteld. De tarieven worden in rekening gebracht voor de teams die zijn opgegeven (inclusief de terugtrekkingen na 
de reglementaire datum). De Najaarscompetitie (50% volledige competitie), De Zaalcompetitie (2 termijnen van 50% en 
de Voorjaarscompetitie (50% volledige competitie) worden op 31 augustus, 30 november, 31 januari en 31 maart in 
rekening gebracht.



Korfbal League 4.540,00€           4.465,00€       
Topkorfbal 665,00€              655,00€           
Wedstrijdkorfbal 495,00€              487,00€           
Breedtekorfbal 100,00€              98,00€             

Verschuldigdheid

Tarieven in relatie tot de competitie

Uniforme tarieven / Staffel

Restitutie voor wedstrijden zonder neutrale leiding
Voor wedstrijden in het wedstrijdkorfbal die uiteindelijk zonder neutrale wedstrijdleiding
zijn gespeeld geldt een restitutieregeling. 
Deze bedraagt 6 rekeneenheden per gespeelde wedstrijd zonder neutrale wedstrijdleiding.

B. BEKERCOMPETITIE
Voor bekercompetities worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

Senioren 10,00€                 per gespeelde wedstrijd per team
A-jeugd 8,00€                   per gespeelde wedstrijd per team
B/C-jeugd 6,00€                   per gespeelde wedstrijd per team
D-jeugd 5,00€                   per gespeelde wedstrijd per team

C. NOTA'S EN BETALING
Facturatie en betaling

D. Overige bepalingen
Boetes en strafport

Competitejaar 
2019 - 2020

Kalenderjaar 
2020

Kalenderjaar 
2019

Publicaties
Adreslijst n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Rekeneenheid
Rekeneenheid 6,00€                   6,05€               5,95€               

E. Donateurs

Een vereniging is de volledige wedstrijdbijdrage verschuldigd voor iedere ploeg die is opgegeven op de sluitingsdatum als 
bepaald in artikel 9 van het Reglement van Wedstrijden. 

Het tarief voor de veldcompetitie die een aanvang neemt in het kalenderjaar waarvoor de heffingenregeling is 
vastgesteld wordt voor 50% bepaald door het tarief dat geldt in het jaar waarin de competitie aanvangt en voor 50% door 
het tarief waarin de competitie eindigt. De termijnen worden op 31 augustus van het jaar van aanvang en op 31 maart in 
het jaar volgend op het jaar van aanvang gefactureerd. Voor teams in een separate najaars- en voorjaarscompetitie geldt 
dat zij 50% van het tarief geldend in het jaar van aanvang verschuldigd zijn. Het tarief voor de zaalcompetitie die een 
aanvang neemt in het kalenderjaar waarvoor de heffingenregeling is vastgesteld wordt in twee termijnen gefactureerd. 
Eén termijn op 30 november en één termijn op 31 januari in het jaar daarop volgend.

De tarieven voor het Wedstrijdkorfbalmet neutrale leiding (75%), Wedstrijdkorfbal zonder neutrale leiding (35%) en het 
breedtekorfbal (15%) worden afgeleid van het Topkorfbal. Voor de Korfballeage wordt een separaat tarief vastgesteld. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen veld- en zaalcompetitie maar in deelname aan competities. Indien de competitie 
gespeeld wordt met teams bestaande uit 4 spelers, zal de wedstrijdbijdrage 50% van het voor deze competitie geldende 
tarief bedragen. 

Binnen 14 dagen na de data zoals genoemd in de paragraaf geldmiddelen wordt een factuur aan de verenigingen 
uitgereikt met daarin gespecificeerd opgenomen de verschuldigde bedragen. De facturen worden 14 dagen na 
verzending automatisch geincasseerd (artikel 12 van het Huishoudelijk Regelment)

Boetes en strafport wordt periodiek gefactureerd. Iedere factuur terzake boetes en strafport wordt 14 dagen na 
verzending geincasseerd. Te late betaling van facturen (waaronder begrepen storneringen van automatische incasso's) 
vallen onder de administratieve verzuimen zoals bedoeld in artikel 29 van het Huishoudelijk Reglement.

De minimudonatie zoals beschreven in artikel 8 lid 1 van de statuten juncto artikel 10 lid 5 van het Huishoudelijk 
Reglement wordt vastgesteld op EUR 50,00.



F. Overige heffingen
Voor activiteiten waarbij de deelnemer of gebruiker de individuele keuze heeft om hiervan gebruik
te maken of deel te nemen worden bij bestuursbesluit vastgesteld.

Reglement wordt vastgesteld op EUR 50,00.


