Contributiereglement HC Tilburg
aangepaste versie zoals goedgekeurd door de ALV op 11 december 2012

1) Entreegeld
a) Nieuwe leden van HC Tilburg dienen entreegeld te betalen. Het entreegeld voor hockeyers
bedraagt eenmalig €75,- en het entreegeld voor niet spelende leden en jeu-de-boulers
bedraagt eenmalig €25,-. Het bestuur kan bij aanvang van een nieuw seizoen binnen de
grenzen van de redelijkheid vorenbedoelde bedragen aanpassen. Wie in een nieuw
seizoen van niet-spelend lid of jeu de bouler hockeyer wordt betaalt op dat moment nog
€50,- entreegeld.
b) Entreegeld is ook verschuldigd door leden die na opzegging één of meerdere jaren later
weer opnieuw lid worden van HC Tilburg. Hiervoor gelden de navolgende uitzonderingen
voor wie aantoonbaar –waarbij de bewijslast op het betreffende lid rust- in het verleden al
dan niet aansluitend lid is geweest van HC Tilburg (of haar rechtsvoorgangers TMHC
Tilburg en/of TMHC Forward):
i)

bij een eerder lidmaatschap gedurende meer dan 5 jaar bedraagt het entreegeld €50,voor hockeyers en wordt géén entreegeld geheven voor niet-spelende leden of jeu de
boulers;

ii) bij een eerder lidmaatschap van meer dan 10 jaar bedraagt het entreegeld €25,- voor
hockeyers;
iii) bij een eerder lidmaatschap van meer dan 15 jaar wordt ook voor hockeyers géén
entreegeld geheven.
c) In geval van discussies of in bijzondere gevallen beslist het bestuur over het heffen van c.q.
de hoogte van het entreegeld.

2) Contributie
a) Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene
vergadering vast te stellen contributie.
b) Wie eerst na 1 januari in het lopende verenigingsjaar lid wordt is –ongeacht de datum
waarop het lidmaatschap aanvangt- voor het restant van het lopende verenigingsjaar de
helft van de contributie verschuldigd die normaliter voor hem/haar zou gelden.
c) Ereleden zijn niet contributieplichtig.
d) Jeu-de-boulers, die gebruik maken van de faciliteiten van HC Tilburg zijn verplicht lid van
de vereniging. Zij betalen een HC Tilburg-lidmaatschap als niet-spelend-lid plus de
contributie voor jeu-de-boules.
De contributie voor jeu-de-boules wordt apart gefactureerd rond 1 april van het
verenigingsjaar.
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e) Voor elke 4e en verdere gezinslid op één adres geldt een gezinskorting.
f)

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.

g) De contributie wordt onder toezicht van de penningmeester van het bestuur in rekening
gebracht aan het begin van het verenigingsjaar (uitreiking facturen in augustus/september)
en bij de aanvang van het lidmaatschap. Het bestuur is bevoegd elektronische facturen uit
te reiken.
h) Betaling van de contributie is mogelijk in drie termijnen -1 september, 1 november en 1
januari van het verenigingsjaar- voor leden die op 15 augustus van het betreffende jaar zijn
ingeschreven. Bij inschrijving na 15 augustus is nog slechts de keuze voor betaling in één
of twee termijnen mogelijk. Het lid dient tijdig voor 15 augustus –of direct bij inschrijving na
die datum- aan de ledenadministratie kenbaar te maken in termijnen te willen betalen.
i)

Betaling van contributie en entreegeld kan uitsluitend giraal geschieden. Alle nieuwe leden
zijn verplicht de betaling van contributie en entreegeld te laten plaats vinden door middel
van automatische bankincasso, 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, waarvan de hoogte is vastgesteld in de
Algemene Leden Vergadering.

j)

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 aan te passen in LISA of dit direct per mail door te geven aan
ledenadministratie@hctilburg.com.
Bekendmaking van uitreiking facturen en aanmaningen op de website van de vereniging
strekt het lid tot ontvangst daarvan.

3) Niet tijdige betaling
a) Het lid is in verzuim door overschrijding van de bij de facturering opgegeven
betalingstermijn van dertig dagen.
b) In geval van niet tijdige betaling binnen 30 dagen zal de ledenadministratie het lid
aanmanen alsnog tot betaling binnen 14 dagen over te gaan.
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,-).
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c) Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, 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.

4) Restitutie
a) Verzoeken tot gedeeltelijke restitutie van contributie lopende het verenigingsjaar kunnen
uitsluitend schriftelijk worden gericht aan de ledenadministratie. Pro rate parte restitutie zal
in beginsel enkel in de navolgende gevallen aan de orde kunnen zijn.
b) In geval van ziekte en/of blessures die zich mogelijk over een langere periode 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, zodat met die melding een
begindatum zal zijn gefixeerd.
Als de ziekte of blessure drie maanden later hockeyen nog altijd onmogelijk maakt –én dit
wordt ondersteund door een schriftelijke medische verklaring van een erkend arts of
fysiotherapeut- dan krijgt het lid tot nader order de status van ‘niet-spelend-lid’ en volgt pro
rate parte restitutie van de contributie (het verschil tussen de contributie voor ‘spelend lid’
en ‘niet-spelend-lid’) over (al) de maanden dat hij/zij niet kon hockeyen.
c) In geval van zwangerschap –ondersteund door een schriftelijke verklaring van een huisarts
of verloskundige- kan de zwangere het verzoek doen haar status te veranderen van
‘spelend lid’ in ‘niet-spelend-lid’ en geldt dat een dergelijk verzoek pro rate parte wordt
gehonoreerd voor zover de maanden 4 tot en met 9 van de zwangerschap binnen de
competitieperiode vallen.
d) In geval van een langdurig verblijf van meer dan drie maanden in het buitenland om studie-,
zakelijke of medische redenen, geldt evenzeer het lid kan verzoeken voor die maanden van
feitelijke verhindering zijn/haar status van ‘spelend lid’ om te zetten in ‘niet-spelend-lid’ en
aldus pro rate parte een deel van de contributie te restitueren.
e) In bijzondere gevallen die een dringende reden opleveren buiten de situaties als genoemd
onder 4b, 4c en 4d, 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.
f)

Algehele restitutie van contributie is uitgesloten.
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5) Opzegging
a) Een opzegging is enkel rechtsgeldig wanneer deze door het lid zelf (althans door diens
ouders of wettelijke vertegenwoordigers) schriftelijk (per brief of per mail) vóór 1 juni van
het lopende verenigingsjaar is geschied en aan de ledenadministratie is gericht. Een
opzegging per mail dient te zijn gericht aan het mailadres
ledenadministratie@hctilburg.com.
Opzeggingen gericht aan trainers, coaches, jeugdmanager, lijncoördinatoren,
verenigingsmanager, bestuursleden etcetera c.q. aan andere mailadressen zijn níet geldig.
De bewijslast dat er tijdig aan de ledenadministratie is opgezegd ligt bij het lid.
Wanneer het lidmaatschap niet voor 1 juni aldus rechtsgeldig is opgezegd, dan is het lid
gehouden voor het daaropvolgend seizoen tenminste de contributie van een niet-spelendlid te betalen.
b) Het is mogelijk om onder voorbehoud het lidmaatschap op te zeggen.
De opzegging onder voorbehoud dient vóór 1 juni schriftelijk aan de ledenadministratie te
gebeuren, aangevuld met de reden van voorbehoud. De opzegging onder voorbehoud
geeft uitstel tot 1 augustus.
Wanneer het lidmaatschap niet vóór 1 augustus definitief is opgezegd dan is het lid
gehouden voor het daaropvolgend seizoen tenminste de contributie van een niet spelend
lid te betalen.
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 de contributie van een ‘nietspelend-lid’ verschuldigd zal zijn.

6) STT
De vereniging attendeert erop dat STT aan leden van de selectieteams die onder haar hoede
vallen aanvullende regels kan opleggen.

Dit aangepaste contributiereglement is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van
11 december 2012 en kan uitsluitend worden gewijzigd in een volgende ALV bij meerderheid van
stemmen.
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