Contributiereglement H.C. Mistral seizoen 2019 - 2020
1) Contributie
Ieder lid van H.C. Mistral is contributie verschuldigd, met uitzondering van de
leden met de titel Erelid.
2) Hoogte van de contributie.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op basis van de geboortedatum conform
de door de KNHB opgestelde richtlijnen.
Leeftijd
Peildatum 1 oktober

Contributie
met incasso

*Contributie
zonder incasso

6 tot 8 jaar

€ 112,50

€ 127,50

8 jaar tot 12 jaar

€ 147,50

€ 162,50

12 tot 18 jaar

€ 162,50

€ 177,50

Vanaf 18 jaar

€ 197,50

€ 212,50

Trainingslid

€ 117,50

€ 132,50

Trimhockey

€ 87,50

€ 102,50

Basislidmaatschap (niet spelend)

€ 77,50

€ 92,50

€ 25,-

€ 25,-

Inschrijfgeld per lid éénmaal verschuldigd
* inclusief € 15,- administratie kosten

3) Inschrijfgeld
Op het moment van toelating is inschrijfgeld verschuldigd. Dit zal op de eerste
contributienota worden berekend.
4) 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%.
5) Tussentijds opzeggen van de contributie
Het gedurende het seizoen opzeggen van de contributie zal niet leiden tot
contributierestitutie. Een uitzondering kan worden gemaakt voor leden die zodanig zijn
geblesseerd dat verder spelen niet mogelijk is. Indien gewenst zal een doktersverklaring
overhandigd moeten worden. En zal dit in het bestuur besproken worden.

6) Afmelden
Leden die willen opzeggen voor het nieuwe seizoen, dienen dat bij voorkeur per e-mail of
anders schriftelijk te doen. Het is gewenst op te zeggen voor 1 april, de uiterste
opzegdatum is echter 1 mei. De afmelding dient gericht te worden aan de
ledenadministratie. De opzegging zal worden bevestigd. Zegt men op na 1 mei dan is men
het volledige contributiebedrag verschuldigd.
7) Betalen Let op! (de incasso’s worden in de maand Augustus geïnd)
Het betalen van de contributie dient te gebeuren uiterlijk voor 1 september. Bij het niet tijdig
betalen van de contributie zal een boete van € 25,- in rekening worden gebracht. Indien
de contributie niet voor 1 oktober is voldaan zal de vordering uit handen gegeven worden aan
een incassobureau, alle kosten die hieruit voortvloeien zullen op het lid verhaald worden. Mocht
er na de actie van het incassobureau nog niet betaald worden, dan zal een schorsing plaats
vinden. Het niet ontvangen van een factuur kan niet als reden worden opgegeven om niet tijdig
te betalen.
8) Automatische incasso
Betalen van de contributie dient bij voorkeur door middel van een machtiging voor
automatische incasso te gebeuren. Voor nieuwe leden is het afgeven van een machtiging
verplicht.
9) Betalingsregeling
Mochten er omstandigheden zijn waardoor een betalingsregeling is gewenst, dan kan het
lid contact opnemen 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.

