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Contributie voorwaarden HC Zevenbergen 
 

1. Inschrijfgeld  
 
a) Nieuwe leden van HC Zevenbergen dienen inschrijfgeld te betalen. Het bedrag wordt jaarlijks 

vastgesteld door de ALV. (Vaststelling contributie.) 
 
b) Nieuwe leden zijn leden die in het verleden geen lid zijn geweest van HC Zevenbergen. 
 

2. Lidmaatschap 
 
a) Voor het vaststellen van het contributiebedrag is de peildatum 1 oktober (conform KNHB 

richtlijnen). Contributies worden altijd op leeftijd gebaseerd en worden niet bepaald aan de hand 
van welk team je bent ingedeeld. Trimmers en Niet Spelend Lid staan hier los van. 

 
b) Type lidmaatschap 

 
Categorieën Leeftijd 

G jeugd (Funkey) Tot 6 jaar 
F jeugd  6 t/m 7 jaar 
E jeugd 8 t/m 9 jaar 
D Jeugd 10 t/m 11 jaar 
C Jeugd 12 t/m 13 jaar 
B Jeugd 14 t/m 15 jaar 
A Jeugd 16 t/m 17 jaar 
Senioren Vanaf 18 jaar 
Trimmers  
Niet Spelend Lid  
Zaalhockey 8-tal 8 t/m 9 jaar 
Zaalhockey Vanaf 10 jaar 

 
c) Alle jeugdleden in de categorie A t/m D worden automatisch ingeschreven voor zaalhockey. 

Afmelding dient per seizoen te geschieden. Het lid ontvangt jaarlijks, in september, een e-mail 
met de uiterste afmelddatum. 
Senioren en E8-tallen ontvangen een uitnodiging om zich per team in te schrijven voor de 
zaalhockey. Voor 6-tallen en lager is er geen zaalhockey. 

 

3. Contributie  
 
a) Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene leden 

vergadering (ALV) vast te stellen contributie. Hierbij loopt het verenigingsjaar van 1 juli tot en 
met 30 juni van het daaropvolgende jaar. 
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b) Wie gedurende het seizoen lid wordt van de vereniging zal naar rato zijn contributie in rekening 

gebracht krijgen. Hieronder de korting die wordt gehanteerd bij de 5 termijnen. (De in dit lid 
genoemde korting is niet van toepassing op het inschrijfgeld.) 
 

Periode % korting contributie 
1 juli t/m 30 september 0 

1 oktober t/m 31 december 25% 
1 januari t/m 31 maart 50% 

1 april t/m 30 mei 75% 
1 juni t/m 30 juni 100% 

 
c) De contributie voor het veldhockey omvat niet tevens de contributie voor het zaalhockey. Deze 

laatste contributie wordt lopende het jaar separaat aan de leden die in de zaal hockeyen in 
rekening gebracht. 
 

d) Betaling van contributie en inschrijfgeld kan uitsluitend giraal per automatische incasso 
geschieden. Hierbij zijn er 4 keuzes.  

 1 termijn 
 2 termijnen 
 4 termijnen 
 8 termijnen 

De incasso momenten staan op de website. (www.hockeyclubzevenbergen.nl) 
 
e) De contributie (exclusief zaalhockey) wordt onder toezicht van de penningmeester van het 

bestuur in rekening gebracht in het verenigingsjaar en bij de aanvang van het lidmaatschap 
(contributie voor zaalhockey wordt lopende het jaar separaat in rekening gebracht).  

 
f) Het door het lid verstrekte adres en bankrekeningnummer is bindend in de rechtsverhouding 

met het lid. Wanneer het adres of het bankrekeningnummer wijzigt, dient het lid dit zelf direct 
per mail door te geven aan HC Zevenbergen via ledenadministratie@hockeyclubzevenbergen.nl. 

 
g) Het bestuur behoudt het recht om, bij moverende redenen, van die hierboven genoemde zaken 

af te wijken.  
 

4. Niet tijdige betaling  
 
a) Indien de bank, om welke reden dan ook, of lid afgeschreven gelden storneert op de rekening 

van het lid dat de contributie verschuldigd is, dient het lid zelf het totaal verschuldigde 
contributiebedrag over te maken binnen 30 dagen na incassodatum van de termijn. Na het 
verstrijken van deze termijn kan, indien de betaling niet heeft plaatsgevonden, er een 
invorderingsprocedure worden gestart. De kosten daarvan zijn voor rekening van het lid. 
 

b) Leden, waarvan het contributiedeel, alsmede de eventueel verschuldigde administratiekosten, 
niet op tijd zijn overgemaakt (60 dagen na incassodatum), kunnen per die datum worden 
uitgesloten van alle verenigingsactiviteiten door het bestuur, totdat aan alle 
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betalingsverplichtingen volledig is voldaan. Indien op 30 juni nog steeds niet voldaan is aan alle 
verplichtingen kan het bestuur besluiten tot royement van het betreffende lid. Kennisgeving van 
dit besluit aan het betreffende lid zal eveneens aan de KNHB worden doorgegeven. 

 

5. Restitutie  
 
a) In beginsel wordt er geen restitutie van contributie verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen 

vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe 
een elektronisch verzoek (mail) te richten aan ledenadministratie. 
(ledenadministratie@hockeyclubzevenbergen.nl)  
 

b) Verzoeken tot gedeeltelijke restitutie van contributie lopende het verenigingsjaar kunnen 
uitsluitend per mail worden gericht aan de ledenadministratie via 
ledenadministratie@hockeyclubzevenbergen.nl. Datum ontvangst van deze mail is leidend bij 
eventuele restitutie.  
Het bestuur beslist over gedeeltelijke restitutie, waarbij over de periode dat het lid niet kan 
spelen altijd 30% van het lidmaatschap over die periode in rekening wordt gebracht.  
Dit kan in beginsel enkel in de navolgende gevallen aan de orde kan zijn: 

 
1. In geval van ziekte en/of blessures die zich mogelijk over een langere periode (minimaal 3 

maanden exclusief zomer- en winterstop) zal/zullen uitstrekken, waardoor hockeyen in die 
periode niet mogelijk zal zijn dient het lid de ziekte of de blessure schriftelijk te melden bij de 
ledenadministratie (zie lid 4a), zodat met die melding een begindatum zal zijn gefixeerd.  

 
2. In geval van zwangerschap kan de zwangere het verzoek doen haar status te veranderen van 

‘spelend lid’ in ‘vrijgesteld lid’. De status wordt automatisch weer omgezet naar spelend lid 
zodra de zwangerschap is volbracht. Pro rate parte wordt vervolgens een deel van de 
contributie gerestitueerd. (30% van de contributie over de periode die niet gespeeld kan 
worden wordt in rekening gebracht.) 

 
3. In geval van een langdurig verblijf van meer dan drie maanden (excl. winterstop) in het 

buitenland om studie -, zakelijke of medische redenen, geldt evenzeer dat het lid kan 
verzoeken voor die maanden van feitelijke verhindering zijn/haar status van ‘spelend lid’ om 
te zetten in ‘vrijgesteld lid’ en aldus pro rate parte een deel van de contributie te restitueren. 
Het verzoek dient het lid te melden bij de ledenadministratie, zodat met die melding een 
begindatum zal zijn gefixeerd. 

 
c) In bijzondere gevallen die een dringende reden opleveren buiten de situaties als genoemd onder 

4a1, 4a2 en 4a3 beslist het bestuur na een schriftelijke verzoek met deugdelijke onderbouwing 
van het lid. Een dringende reden kan niet gelegen zijn in een omstandigheid die ter vrije keuze 
staat van het lid.  

 
d) Algehele restitutie van contributie is uitgesloten.  
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6. Opzegging  
 
a) Een opzegging is enkel rechtsgeldig wanneer deze door het lid zelf (althans door diens ouders of 

wettelijke vertegenwoordigers) schriftelijk per mail vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar 
is geschied en aan de ledenadministratie is gericht via 
ledenadministratie@hockeyclubzevenbergen.nl. 
De ledenadministratie stuurt altijd binnen 10 werkdagen per mail een bevestiging van de 
afmeldding. Geen bevestiging betekent dat de afmelding niet is ontvangen. 

 
b) Opzeggingen gericht aan trainers, coaches, bestuursleden etc. c.q. aan andere mailadressen zijn 

niet geldig. De bewijslast dat er tijdig aan de ledenadministratie is opgezegd ligt bij het lid. 
 
c) Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar, schorsing of royement, zal 

geen restitutie van contributie plaatsvinden. In geval van overmacht of dringende redenen die 
aanleiding geven tot tussentijdse opzegging kan het lid aan het bestuur een gemotiveerd verzoek 
voorleggen te besluiten dat het lid voor de resterende duur van het verenigingsjaar slechts 30% 
van de contributie van het lidmaatschap verschuldigd zal zijn over de periode dat hij of zij niet 
kan hockeyen. 

 
 
 
 
 


