
Contributiereglement RMHC de Pelikaan seizoen 2021-2022 
 

1) Contributie 
Ieder lid van RMHC de Pelikaan is contributie verschuldigd, met uitzondering van de leden met de titel 
Erelid. Leden met de titel ‘Lid van verdienste’ zijn wel contributie verschuldigd.  
 

2) Hoogte van de contributie 
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op basis van de geboortedatum conform de door de 
KNHB opgestelde richtlijnen. 
 
 

Categorie Leeftijd Contributie Contributie 

    met incasso zonder incasso 

Minihockey Geboren na 30-9-2015 en voor 01-10-2017 € 86,00 € 96,00 

Hockeyschool Geboren na 30-09-2013 en voor 01-10-2015 € 127,00 € 137,00 

Minioren Geboren na 30-09-2011 en voor 01-10-2013 € 184,00 € 194,00 

Junioren Geboren na 30-09-2003 en voor 01-10-2011 € 240,00 € 250,00 

Senioren 18 t/m 23 
jaar  

Geboren na 30-09-1998 en voor 01-10-2003 € 255,50 € 265,50 

Senioren >23 jaar / 
Veteranen 

Geboren voor 01-10-1998 € 286,00 € 296,00 

Trainingslid Geboren voor 30-09-2013 € 146,00 € 156,00 

Fithockey   € 146,00 € 156,00 

Fithockey/KBO Lid   € 107,00 € 117,00 

Niet spelend lid / 
Donateurs 

  € 73,00 € 83,00 

Inschrijfgeld Per lid eenmaal verschuldigd € 40,00 € 40,00 

Zaalhockey   € 58,00 € 58,00 

1-lijn toeslag 
(vanaf D t/m 
H1/D1) 

  € 67,00 € 67,00 

 



 

 
 
3) Inschrijfgeld 

Op het moment van toelating is inschrijfgeld verschuldigd. Dit zal op de eerste contributienota worden 
berekend. 
 

4) Hockeyschool 
Als een kind in de periode van de winterstop tot aan de zomerstop 6 jaar wordt kan hij of zij lid worden 
in deze periode en zal in de hockeyschool worden ingedeeld. Er zijn maximale aantallen kinderen van 6 
jaar en kinderen van 7 jaar die kunnen worden toegelaten op de hockeyschool. Als deze aantallen zijn 
bereikt zal het kind op de wachtlijst worden geplaatst. Deze criteria gelden ook voor de twee 
proeflessen die meegedraaid kunnen worden bij de hockeyschool. 
 

5) Gezinskorting 
Indien 4 personen of meer uit het zelfde gezin lid zijn, is gezinskorting van toepassing. Voorwaarde is 
wel dat alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen.  
Bij 4 leden uit hetzelfde gezin wordt een korting verleend van 10%, bij 5 leden of meer een korting van 
15%. 
 

6) Lid worden in de loop van het seizoen 
Wordt men later in het seizoen lid, dan is een kortingsstaffel van toepassing: 

• aangemeld tussen 1 november en 31 december 25% 

• aangemeld tussen 1 januari en 15 april  50% 

• aangemeld tussen 16 april en 30 juni  75% 
 
7) Mutaties tijdens het seizoen 

Als een lid gedurende het seizoen van type lid wijzigt (bijvoorbeeld van trainingslid naar junior), dan zal 
voor het resterende deel van het seizoen het verschil tussen de twee categorieën verrekend worden. 
 

8) Langdurige uitval tijdens het seizoen 
Indien een lid ten gevolge van blessures, zwangerschap of (langdurig) verblijf in het buitenland lange 
tijd niet kan spelen, dan kan men een verzoek indienen bij de penningmeester voor een vergoeding. 
Het lid moet hier zelf het initiatief toe nemen door het restitutieformulier inclusief “bewijzen” uiterlijk 1 
juni per e-mail te sturen naar de penningmeester. Formulieren ingezonden na 1 juni worden niet meer 
in behandeling genomen. Het bestuur beslist of de reden is gerechtvaardigd. Als de periode van ‘niet 
kunnen spelen’ vooraf bekend is of met zekerheid tot het einde van het seizoen duurt, kan het verzoek 
voorafgaand aan de periode ingediend worden. 
Een indicatie van de mogelijk toe te kennen vergoeding: 

• tot ¼ seizoen      geen korting 

• tot een half seizoen     25% 

• tot ¾ seizoen      50% 

• heel seizoen      75% 
 

9) Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap 
Het gedurende het seizoen opzeggen van de contributie zal niet leiden tot contributierestitutie. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor leden die zodanig zijn geblesseerd dat verder spelen niet mogelijk is. 
Een doktersverklaring moet worden overlegd.  
 

10) Afmelden 
Leden die willen opzeggen voor het nieuwe seizoen, dienen dat schriftelijk en bij de ledenadministratie 
te doen. Dit kan door persoonlijk in te loggen op de website. Een opzegging is pas definitief na een 
schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie.  
Afmeldingen moeten zo vroeg mogelijk worden doorgegeven in verband met de teamindeling(en) voor 
het nieuwe seizoen, doch uiterlijk op 31 mei. Zegt men op na 1 juni dan is men het volledige 
contributiebedrag verschuldigd. 
 

11) Financiële verplichtingen bij te late opzegging. 
Indien de opzegging na 31 mei is ontvangen, doch binnen 3 weken na bekendmaking van de 
teamindeling voor het volgende seizoen bedraagt de boete voor te laat opzeggen 50% van het 



lidmaatschap voor het volgende seizoen met een maximum van € 77,25. Latere opzeggingen worden 
niet in behandeling genomen. 
 

12) Wijze van betaling en administratiekosten 
De contributie dient te worden betaald door middel van automatische incasso dan wel na goedkeuring 
van de penningmeester na ontvangst van de factuur. Een lid machtigt gelijktijdig met haar/zijn 
aanmelding RMHC de Pelikaan om de verschuldigde contributie te incasseren. De contributie wordt in 
twee gelijke termijnen te weten aan het begin van de eerste helft van het seizoen (september/oktober) 
en aan het begin van de tweede helft van het seizoen (januari) van enig verenigingsjaar, automatisch 
afgeschreven van de bank-of girorekening van het lid of van de ouders/verzorgers van het lid als 
vermeld op het aanmeldingsformulier.  
 
Indien, om welke reden dan ook, een automatische incassopoging van de door het lid of de 
ouders/verzorgers van het lid opgegeven rekening niet mogelijk blijkt, zal RMHC de Pelikaan binnen 
één maand nogmaals een incassoronde uitvoeren, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn 
contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum van de contributiebetalingsverplichting wordt voor 
de eerste incassoronde gesteld op 15 oktober en voor de tweede incassoronde op 1 februari van enig 
verenigingsjaar. 
 
Ten aanzien van de al bestaande leden die de contributie betalen door middel van een 
contributiefactuur geldt dat zij de contributie in één keer betalen. Deze leden ontvangen daartoe aan het 
begin van enig verenigingsjaar (september) de betreffende  contributiefactuur. Zij dienen het gehele 
door hen verschuldigde contributiebedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, doch uiterlijk 
vóór 1 oktober. De contributiefactuur wordt per e-mail verstuurd. Het niet ontvangen hebben van de 
factuur ontslaat u niet van de verplichting uw contributie te betalen! Het lid kan de factuur online inzien 
door in te loggen. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar emailadressen in de 
database van RMHC de Pelikaan 
 

13) Te late betaling 
 Indien na het verstrijken van de vervaldatum geen betaling van de contributie heeft  
 plaatsgevonden, is het lid zonder dat daartoe een nadere aanmaning of ingebrekestelling  
 is vereist, van rechtswege in verzuim. Het lid is vanaf dat moment administratiekosten  
 verschuldigd.  
 
 Aan leden die voor 15 oktober nog niet aan hun contributie verplichtingen  hebben voldaan wordt een 
aanmaning verzonden. De verschuldigde contributie wordt dan verhoogd met € 10,00 
administratiekosten. Na 2 mislukte incassopogingen wordt  €10,00 administratiekosten berekend.  
 
 Aan leden die op 1 november nog niet aan hun contributie verplichtingen hebben voldaan  
 wordt een tweede aanmaning verzonden. De verschuldigde contributie wordt dan  
 nogmaals verhoogd met € 10,00 administratiekosten.  
 
 Leden die op 1 december nog niet aan hun contributie verplichtingen hebben voldaan worden voor de 
rest van het seizoen geschorst. Leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van een eventueel 
besluit over schorsing. Betrokken leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan hun 
contributieverplichtingen, inclusief eventuele verhoging door administratiekosten en rentekosten, hebben 
voldaan.  
 
Aan leden die op 1 februari voor de tweede incassoronde van enig verenigingsjaar nog niet aan hun 
contributieverplichtingen hebben voldaan wordt een aanmaning verzonden. De verschuldigde contributie 
wordt dan verhoogd met € 10,00 administratiekosten. 
  
Leden die op 1 maart van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, 
kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur.  
 
Leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van een eventueel besluit over schorsing. Betrokken 
leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan hun contributieverplichtingen, inclusief eventuele 
verhoging door administratiekosten en rentekosten, hebben voldaan.  
Leden die op 1 mei van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben 
voldaan worden tot royement voorgedragen aan de ALV. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van 



het verenigingsjaar, derhalve blijft de gehele contributie, verhoogd met administratiekosten, 
verschuldigd.  
 
Royementen door RMHC de Pelikaan zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 
worden gemeld, wat betekent dat geroyeerde leden ook daar tot royement zullen worden voorgedragen.  
 
Na schorsing kan het bestuur de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid.  
 

14) Betalingsregeling 
Mochten er omstandigheden zijn waardoor een betalingsregeling is gewenst, dan kan het lid, dan wel 
de ouders/verzorgers van het lid daartoe contact op kunnen nemen met de penningmeester. Dit dient 
wel te gebeuren voordat de betalingstermijn van de contributie is verlopen. De penningmeester beslist 
of en welke betalingsregeling wordt toegepast. 

 
15) Zaalhockey 

De leden die zaalhockey spelen krijgen een aanvullende contributienota. 

 
16) Fithockey 

Afwijkend van alle andere leden betalen fithockeyers per kwartaal en kunnen ook per kwartaal hun 
lidmaatschap opzeggen. Leden van KBO krijgen korting op het lidmaatschap. 

 
17) Boetes K.N.H.B. 

De boetes die door de K.N.H.B. aan de vereniging worden opgelegd wegens niet opdagen, uitgedeelde 
kaarten, e.d. zullen worden doorbelast aan de betreffende teams tenzij er gegronde redenen kunnen 
worden aangevoerd en vooraf melding is gedaan bij de wedstrijdsecretaris. 

 
18) Aanpassing contributie 

Elk seizoen worden de contributies verhoogd conform de door het CBS gepubliceerde 
Consumentenprijsindexcijfer (CPI) van mei. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het 
bestuur hiervan afwijken en een ander voorstel doen voor aanpassing van de contributie. Dit voorstel 
dient tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering te worden bekrachtigd. 

 
19) 1-lijn toeslag 

Vanaf seizoen 2013-2014 geldt een 1-lijn toeslag voor leden spelende vanaf D-jeugd t/m Heren en 
Dames 1. Dit in verband met de extra kosten van technische begeleiding van deze teams.  
 


