Sanctiebeleid non-betaling contributie
Het bestuur van FC Trias heeft beleid vastgesteld met betrekking tot het sanctioneren van
leden in het geval van non-betaling van de contributie.
Op onderstaande wijze zal het bestuur handelen indien een lid van FC Trias zich niet houdt
aan de verplichtingen waaronder contributiebetaling verbonden aan het lidmaatschap.
1. Indien een lid niet binnen zes weken na incasso door de penningmeester ( na vier
weken ontvangt lid een herinnering van de penningmeester met sommatie binnen
twee weken te betalen ) haar contributieverplichting heeft voldaan ontvangt het lid
een officiële berisping. Een Gele Kaart. Het lid krijgt nog éénmalig twee
weken de gelegenheid de contributie te voldoen.
Na verzending van de brief met de gele kaart, dus na 4 weken na incasso ontvangen
de voetbalcoördinatoren heren-, vrouwen- en jeugdvoetbal een overzicht van de
leden die een gele kaart gaan ontvangen bij niet tijdige betaling.
Er kunnen na een officiële berisping ( de gele kaart) twee situaties ontstaan:
2.a.) Het lid betaalt alsnog binnen twee weken de contributie en kan blijven deelnemen
aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten.
De Gele Kaart blijft wel in de boeken staan als een officiële berisping!
2. b.) Blijft een lid ook na de gele kaart in gebreke d.w.z. niet betalen binnen acht
weken na incasso dan volgt een schorsing van het lidmaatschap.
Het lid ontvangt een Rode Kaart. Dit betekent automatisch en per direct een
schorsing voor 3 officiële wedstrijden (beker en/of competitie) Gedurende de
periode van schorsing mag het lid ook niet deelnemen aan trainingen en andere
verenigingsactiviteiten. De voetbalcoördinatoren worden door de penningmeester geïnformeerd welke leden een rode kaart hebben ontvangen zodat zij de
leiders/trainers van de betreffende teams op de hoogte kunnen stellen van de
schorsing.
Deze periode van schorsing is onvoorwaardelijk. Dat houdt in dat het lid de
schorsing, ongeacht het moment waarop alsnog aan de contributieverplichting is
voldaan, dient uit te zitten. Met andere woorden betaal je alsnog direct na
ontvangst van de Rode Kaart, dan blijft het lid gedurende drie wedstrijden
geschorst.
Er kunnen zich weer twee situaties voordoen:
3.a.) Het lid betaalt na ontvangst Rode Kaart de contributie en mag na 3 wedstrijden
schorsing weer deelnemen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten.
3 b.) Het lid blijft ook na de Rode Kaart in gebreke. Hierop volgt direct aansluitend
aan de periode van 3 wedstrijden schorsing automatisch opzegging en royement
van het lidmaatschap.
De voetbalcoördinatoren worden hierover door de penningmeester geïnformeerd
zodat zij de betreffende trainers/leiders kunnen informeren dat de betreffende
leden geroyeerd zijn.

In de situaties dat het bij een gele kaart blijft kan bij een volgende incasso in de
toekomst de volgende situatie ontstaan.
Een lid blijft bij een toekomstige incasso, weer in gebreke en ontvangt conform
sanctiebeleid (lid1) weer een Gele Kaart. (de 2e gele kaart). In deze situatie wordt het
lid direct geschorst cf. lid 2b.) Tweede Gele Kaart = automatisch Rood.
Vervolgens is het protocol 3a. en 3b. dan van toepassing.
Bij een 3e Gele Kaart volgt direct royement van het lidmaatschap.
In alle overige gevallen en/of bijzondere situaties en omstandigheden neemt het
Dagelijks Bestuur van FC Trias een bindend besluit.
Het bestuur hoopt met dit beleid duidelijkheid te verschaffen en de leden te wijzen op haar
verantwoordelijkheid met betrekking tot de verplichtingen die het lidmaatschap van FC Trias
met zich mee brengen.
Het bestuur van FC Trias.

