Contributie voorwaarden

1) Inschrijfgeld
a)

Nieuwe leden van HC Oranje-Rood dienen inschrijfgeld te betalen.

b)

Nieuwe leden zijn leden die in de afgelopen 7 jaar geen lid zijn geweest van
HC Oranje-Rood (of haar rechtsvoorgangers Oranje-Zwart en/of EMHC).

c)

Inschrijvingen worden uitsluitend geaccepteerd na afgifte van machtiging tot
automatische incasso voor zowel inschrijfgeld als contributie.

2) Contributie
a)

Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de
algemene leden vergadering vast te stellen contributie. Hierbij loopt het
verenigingsjaar (seizoen) van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende
jaar.

b)

Wie eerst na 1 januari in het lopende seizoen lid wordt is –ongeacht de datum
waarop het lidmaatschap aanvangt- voor het restant van het lopende seizoen
de helft van de contributie verschuldigd die normaliter voor hem/haar zou
gelden.
Enkel en alleen voor Jongste Jeugd (Munkey, Funkey, Benjamins, F3-, E-6 en
E-8 tallen) geldt voor het veldhockey:
•
•
•

c)

Jaarcontributie bij start seizoen (100%)
Jaarcontributie bij instroom na herfstvakantie (75%)
Jaarcontributie bij instroom na start Lente competitie (50%)

Voor potentiële nieuwe leden die na 1 mei in het lopende seizoen willen
meetrainen geldt het Introductielidmaatschap. De volgende voorwaarden zijn
van toepassing:
•
•
•
•

Introductielidmaatschap is eenmalig te gebruiken
Het stopt automatisch aan het einde van het lopende seizoen
Het geldt alleen voor deelname aan trainingen, niet aan wedstrijden
Er is geen inschrijfgeld van toepassing, pas als iemand in het volgende
seizoen lid wil worden, betaalt deze persoon inschrijfgeld en de normaal
geldende contributie.

d)

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 voor zaalhockey kiezen in rekening gebracht.

e)

Er geldt een additionele contributie (Tophockey toeslag) voor spelers en
speelsters uitkomend in de topteams van de jeugd (dit wordt per seizoen
vastgesteld).

f)

Indien er sprake is van gezinskorting dan is deze berekend op basis van de
van toepassing zijnde individuele contributies (exclusief Zaalhockey,
Tophockey toeslag en éénmalig inschrijfgeld). Vaststelling geschiedt eenmalig
aan het begin van het seizoen.
Definitie gezin: een gezin bestaat uit ouder(s) en kinderen (t/m 18 jaar (vóór 1
oktober)) woonachtig op hetzelfde adres.

g)

De contributie (exclusief zaalhockey) wordt onder toezicht van de
penningmeester van het bestuur in rekening gebracht aan het begin van het
seizoen en bij de aanvang van het lidmaatschap (contributie voor zaalhockey
wordt lopende het seizoen separaat in rekening gebracht).
Met daarbij het verzoek om instemming voor automatische incasso voor leden
die daar nog niet voor gekozen hebben.

h)

Gekoppeld aan een senioren/veteranenteam, kunnen zich tot uiterlijk 15
augustus voor het nieuwe seizoen duo-leden aanmelden, enkel via
ledenadministratie@hcoranje-rood.nl. Eén Duo (dus 2 duo-leden) dient zich
gelijktijdig aan te melden en aan elkaar gekoppeld te zijn. Een duo-lid telt als
0,5 lid. Eén duo-lid is speelgerechtigd voor 50% van de officiële
wedstrijden. Duo-leden in een team zijn alleen maar toegestaan indien de
optelsom van het aantal volwaardige/fulltime leden (tellen mee voor 1) en het
aantal duo-leden (tellen mee voor 0,5) minimaal 16 is.

i)

Een competitie spelend senioren/veteranen team kan aanspraak maken op
een teamkorting**. De korting bedraagt 1, 2 of 5 % van het totaalbedrag dat
het team aan contributie betaalt (exclusief de zaalhockeybijdrage). De korting
wordt uitgekeerd in de vorm van een storting op een Oranje-Rood teampas
van het team. Om aanspraak te maken op deze korting dienen teams aan alle
van de onderstaande voorwaarden te voldoen:
• De hoogte van de teamkorting is gestaffeld. Gekeken wordt naar de
optelsom van het aantal volwaardige/fulltime leden (tellen mee voor 1) en
het aantal duo-leden (tellen mee voor 0,5). Waarbij de volgende staffels
worden onderkend voor het resultaat van deze optelsom:
- 12 t/m 14
1%
- 15 t/m 17
2%
- 18 en meer 5%
• De teamkorting wordt toegekend op het moment dat alle spelers in het
team de volledige contributie betaald hebben uiterlijk 1 februari van het
lopende seizoen, anders vervalt de teamkorting.
• Teamkorting moet voor het einde (30 juni) van het lopende seizoen
worden aangevraagd via ledenadministratie@hcoranje-rood.nl. Aanvragen
na deze datum worden niet gehonoreerd.
** jaarlijks kunnen bij de vaststelling van de contributie, conform dezelfde
voorwaarden, andere percentages worden vastgesteld.

j)

Termijnbetaling is alleen mogelijk bij automatische incasso. Nieuwe verzoeken
voor termijnbetaling voor het nieuwe seizoen moeten uiterlijk 15 augustus
worden aangevraagd via ledenadministratie@hcoranje-rood.nl voorzien van
een machtiging voor automatische incasso. Na die datum worden verzoeken
voor termijnbetaling niet meer gehonoreerd.

k)

Betaling van contributie en inschrijfgeld kan uitsluitend giraal geschieden. Alle
nieuwe leden zijn verplicht de betaling van contributie en inschrijfgeld te laten
plaatsvinden door middel van automatische incasso, waarna het lid gehouden
is een doorlopende incassovolmacht op een in Nederland gevestigde
bankinstelling te verstrekken. De bestaande leden hebben het recht de
betaling op basis van factuur om te zetten in een automatische incasso. Het
bestuur kan, bij leden zonder automatische bankincasso besluiten tot het
innen van administratiekosten.

l)

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 Oranje-Rood
via ledenadministratie@hcoranje-rood.nl.

3) Niet tijdige betaling
a)

Het lid is in verzuim door overschrijding van de bij de facturering opgegeven
betalingstermijn van 14 dagen.

b)

In geval van niet tijdige betaling binnen 14 dagen zal de ledenadministratie het
lid een herinnering sturen om alsnog tot betaling binnen 14 dagen over te
gaan. Indien de betaling uitblijft volgt er een aanmaning.
In die aanmaning zal worden vermeld dat bij het verder uitblijven van betaling
het lid -zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling- tevens rente en
buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met BTW, verschuldigd zal
zijn.
Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen sedert 1 juli 2012 conform
de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten 15% van het
openstaande bedrag in hoofdsom (tot €2.500,-).

c)

Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan
aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit onderhavige voorwaarden,
kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur.
Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet
langer kan uitoefenen –en derhalve ook niet aan trainingen en wedstrijden kan
deelnemen- totdat geheel aan de achterstallige betalingsverplichtingen is
voldaan.

d)

Na twee maanden na de vervaldatum van de factuur kan het bestuur –zonder
vooraankondiging aan het lid- de inning van de vordering (inclusief de onder
3b bedoelde rente en kosten) uit handen geven. Tevens kan royement en
melding aan KNHB plaatsvinden.

4) Restitutie
a)

In specifieke gevallen kan een lid een restitutieverzoek indienen bij het
bestuur. Algehele restitutie van contributie is te allen tijde uitgesloten.
Het bestuur neemt enkel een restitutieverzoek voor gedeeltelijke restitutie in
behandeling indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
•
•

•

•
•

er zijn geen openstaande contributiebedragen voor betreffend lid.
het lid heeft door langdurige ziekte/blessure, zwangerschap of
langdurig verblijf in buitenland om studie, zakelijke of medische
redenen, een volledige herfstcompetitie en/of volledige lentecompetitie
niet kunnen hockeyen.
een lid heeft zijn/haar geplande dan wel direct ingaande afwezigheid
schriftelijk gemeld bij de ledenadministratie (via
ledenadministratie@hcoranje-rood.nl), inclusief medische, studie- of
zakelijke verklaringen als bewijzen. Het lid wordt dan met fixatie van
datum tijdelijk geregistreerd als ‘niet-spelend’.
een lid heeft zijn/haar herstel/aanwezigheid schriftelijk vooraf gemeld
bij de ledenadministratie (via ledenadministratie@hcoranje-rood.nl).
Het lid wordt dan met fixatie van datum geregistreerd als ‘spelend’.
het verzoek tot gedeeltelijke restitutie is uiterlijk voor het einde van het
seizoen (30 juni) ontvangen bij de ledenadministratie via
ledenadministratie@hcoranje-rood.nl. Verzoeken na die datum worden
niet in behandeling genomen.

Het in het bovenstaande genoemde verzoek en genoemde meldingen m.b.t.
afwezigheid en herstel/aanwezigheid kunnen enkel worden gericht aan
ledenadministratie@hcoranje-rood.nl. Verzoeken en meldingen gericht aan
trainers, coaches, jeugdmanager, lijncoördinatoren, clubmanager, technisch
manager, facilitair manager, bestuursleden etc. c.q. aan andere mailadressen
zijn niet geldig.
Het bestuur beslist eenmalig direct na afloop van het seizoen over
gedeeltelijke restitutie. Hierbij vindt ook een herberekening plaats van
eventuele gezinskorting en teamkorting. Er is nimmer sprake van tussentijdse
en/of volledige restitutie. Voortijdig opzeggen van lidmaatschap zal ook
nimmer tot restitutie leiden.
b)

Uitgaande van de randvoorwaarden genoemd onder a, wordt bij de bepaling
van eventuele restitutie:
•

per seizoen gekeken naar het contributieverschil tussen ‘spelend- en
niet spelend lid’ voor 3 maanden (indien afwezig tijdens volledige
herfst- of lentecompetitie) of 6 maanden (indien afwezig tijdens
volledige herfst- en lentecompetitie). De competitieplanning conform
de speeldagenkalender van de KNHB wordt hierbij gevolgd.

Rekenvoorbeeld Restitutieregeling *
Rekenvoorbeeld o.b.v. contributie 2020/2021

Afwezig tijdens
Contributie
volledige
in Euro
herfstcompetitie
Restitutie bedrag

Afwezig tijdens
volledige
lentecompetitie
Restitutie bedrag

Senioren 24 jaar en ouder

397

61,25

61,25

Senioren t/m 23 jaar oud
Donderdagavond competitie
Trimhockey incl. competitie

326
278
278

43,5
31,5
31,5

43,5
31,5
31,5

A-D jeugd
E8/E6 en F-Jeugd
Benjamins, Funckey-Munkey Jongste Jeugd

326
291
189

43,5
34,75
9,25

43,5
34,75
9,25

Trimhockey excl. competitie

194

10,5

10,5

G-Hockey
Trainingslid
Duoleden senioren zondag
Duoleden senioren donderdag
Niet spelend lid

189
194
315
220
152

9,25
10,5
40,75
17
0

9,25
10,5
40,75
17
0

* Op basis van seizoen 2020-2021

c)

Indien er in het kader van het bovenstaande sprake is van een afwezigheid
die ook in het volgend seizoen doorloopt, dient het lid dit schriftelijk door te
geven vóór 15 juni van het lopende seizoen aan de ledenadministratie via
(ledenadministratie@hcoranje-rood.nl). Anders wordt er vanuit gegaan dat het
lid weer per aanvang van volgend seizoen gaat hockeyen.

d)

In bijzondere gevallen die een dringende reden opleveren buiten de situaties
als genoemd onder 4a en 4b, 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.

5) Opzegging
a)

Een opzegging is enkel rechtsgeldig wanneer deze door het lid zelf (althans
door diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers) schriftelijk per mail vóór
15 juni van het lopende seizoen is geschied en aan de ledenadministratie is
gericht via ledenadministratie@hcoranje-rood.nl.
Uitzondering: Een lid spelend in de A-jeugd die het volgend seizoen gaat
studeren en daardoor niet zeker weet of hij/zij lid kan blijven, kan vóór 15 juni
een verzoek indienen, enkel en alleen via de ledenadministratie, tot uitstel van
opzegging tot 15 augustus. Bevestiging van dit verzoek volgt vanuit de
ledenadministratie.
Opzeggingen gericht aan trainers, coaches, jeugdmanager, lijncoördinatoren,
clubmanager, technisch manager, facilitair manager, bestuursleden etc. c.q.
aan andere mailadressen zijn niet geldig. De bewijslast dat er tijdig aan de
ledenadministratie is opgezegd ligt bij het lid.

b)

Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen, schorsing of
royement, zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.

Eindhoven, vastgesteld ALV 27 mei 2020

