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Contributiereglement (laatst gewijzigd 8 oktober 2019) 
 
Artikel 1 - BEGRIPSBEPALINGEN 
Hockey Club Ypenburg: Vereniging Hockey Club Ypenburg gevestigd te Den Haag. 
Lid:   Natuurlijk persoon die aan activiteiten van Hockey Club Ypenburg deelneemt. 
Contributie:  De financiële bijdrage die men is verschuldigd om lid te zijn van Hockey Club 

Ypenburg. 
Bestuur:  Bestuur van Hockey Club Ypenburg 
Penningmeester: Het orgaan dat namens het bestuur belast is met de facturering en 

incassering van de contributie. 
Ledenadministratie: Het orgaan dat namens het bestuur belast is met het verwerken van 

aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen. 
Verenigingsjaar: 1 juni tot en met 31 mei 
ALV: De algemene ledenvergadering van Hockey Club Ypenburg. 
 
Artikel 2 – TOEPASSINGSGEBIED EN INWERKINGTREDING 

2.1. Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van Hockey Club Ypenburg, van toepassing op 
alle leden van Hockey Club Ypenburg. 

2.2. Dit reglement treedt in werking direct na goedkeuring op de ALV van 16 december 2015. 
 
Artikel 3 – AANMELDEN LIDMAATSCHAP 

3.1. Hockey Club Ypenburg gebruikt een online aanmeldingsformulier. Dit is in te vullen via de website 
van Hockey Club Ypenburg (www.hcypenburg.nl). 

3.2. Door verzending van het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager tevens te kennen dat hij akkoord 
gaat met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is op de website van Hockey Club Ypenburg. 

3.3. Hockey Club Ypenburg tracht binnen een maand na ontvangst van het aanmeldingsformulier de 
aanvrager een ontvangstbevestiging per email en informatie over plaatsing op een wachtlijst of over 
plaatsing in een team/groep te sturen. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging. 

3.4. Het bestuur kan de toetreding van een lid met redenen omkleed weigeren. 
3.5. De aanvrager is, conform artikel 5 van dit reglement, contributie verschuldigd vanaf de dag waarop 

de aanvrager kan deelnemen aan de door hem gewenste activiteit(en) van Hockey Club Ypenburg. 
3.6. Voor de aanmelding van minderjarige leden dienen de wettelijke vertegenwoordigers zich akkoord te 

verklaren met de daaraan verbonden verplichtingen. 
 
Artikel 4 – LIDMAATSCHAP 

4.1. Alleen via de ALV is het mogelijk een wijziging aan te brengen in de lidmaatschapscategorieën. Voor 
iedere lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag zoals bedoeld in artikel 5 van dit 
reglement worden vastgesteld. 

4.2. Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hockey 
Bond (KNHB), welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid. 

4.3. Leden die op grond van artikel 7 van dit reglement te laat zijn met betalen kunnen geen enkele 
aanspraak maken op de gebruikelijk faciliteiten die aan het lidmaatschap verbonden zijn. 

4.4. Leden dienen adreswijzigingen en wijzigingen in (bank)rekeningnummers per omgaande aan 
respectievelijk de ledenadministratie en/of de penningmeester door te geven.   
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Artikel 5 – CONTRIBUTIE EN ENTREEGELD 

5.1. Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage welke een lid conform de statuten van 
Hockey Club Ypenburg moet betalen. De contributie bestaat uit een basisbedrag en eventueel één of 
meerdere toeslagen. Jaarlijks zal door de ALV de contributie voor het daaropvolgende 
verenigingsjaar worden vastgesteld en gepubliceerd op de website. 

5.2. De contributie wordt jaarlijks, met ingang van seizoen 2016-2017, geïndexeerd. Deze indexering vindt 
plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex 
(CPI) reeks alle huishoudens (2006 =100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). De gewijzigde contributie wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde contributie is 
gelijk aan de geldende contributie op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de 
kalendermaand die ligt zes kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de contributie wordt 
aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt achttien maanden voor de 
kalendermaand waarin de contributie wordt aangepast1. De contributie wordt niet gewijzigd indien 
een indexering leidt tot een lagere contributie dan de laatst geldende. 

5.3. Onder entreegeld wordt verstaan de eenmalige bijdrage die iemand is verschuldigd op het moment 
van lid worden van Hockey Club Ypenburg. In geval van herintreden is een lid geen entreegeld meer 
verschuldigd. Het entreegeld is geen onderdeel van indexatie zoals genoemd in artikel 5.2 van dit 
reglement. 

5.4. Indien de persoonlijke omstandigheden van een lid daartoe aanleiding geven kan het bestuur 
afwijken van het door de ALV vastgestelde contributiebedrag en/of entreegeld. 

5.5. Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden geldt dat zij de volledige contributie zijn 
verschuldigd indien zij lid worden vóór 1 januari van dat verenigingsjaar. Worden zij lid na 31 
december, maar voor 1 maart van dat verenigingsjaar, dan is 75% van de conform het eerste lid van 
dit artikel vastgestelde contributie verschuldigd. Vangt het lidmaatschap na 28 februari van enig 
verenigingsjaar aan, dan is slechts 50% van de contributie verschuldigd. 

5.6. Hockey Club Ypenburg kent de gezinscontributie. Deze categorie houdt in dat een gezin niet meer 
contributie betaalt dan een door de ALV vastgesteld bedrag, voor zover niet anders in dit reglement 
bepaald. De gezinskorting bedraagt het positieve verschil tussen de som van de contributies binnen 
een gezin, na aftrek van eventuele kortingen en andere tegemoetkomingen, en de vastgestelde 
gezinscontributie. Hockey Club Ypenburg verstaat onder een gezin alle leden die volgens de 
gemeentelijke administratie op hetzelfde adres wonen. De gezinscontributie wordt, met ingang van 
seizoen 2016-2017, conform artikel 5.2 van dit reglement jaarlijks geïndexeerd. 

5.7. De ALV heeft op de vergadering van 12 december 2017 ingestemd met een speciale “blaashal” 
toeslag voor ieder zaalspelend ABCDE-lid. Deze toeslag komt bovenop de contributie en is geen 
onderdeel van de berekening zoals genoemd in artikel 5.6 van dit reglement. De toeslag gaat in vanaf 
het seizoen dat de blaashal in gebruik wordt genomen. Tot die tijd ontvangen de zaalspelende 
ABCDE-leden een korting ter grootte van deze toeslag. Het bestuur zal jaarlijks de hoogte van deze 
toeslag opnieuw beoordelen en indien mogelijk de toeslag verlagen. 
  

 
1 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/cijfers/extra/directe-berekening/default.htm 
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5.8. Onder de volgende voorwaarden hanteert Hockey Club Ypenburg een stagekorting: 
• In aanmerking komen leden die vanwege studie en/of stage tijdelijk op geen enkele mogelijkheid 

kunnen trainen én spelen, omdat de afstand tussen plaats van studie en/of stage en Hockey Club 
Ypenburg te groot is. 

• Tijdelijk betekent één seizoenshelft en de stagekorting is alleen van toepassing op deze periode. 
• De stagekorting is gelijk aan het verschil tussen de normale contributie en de contributie voor 

niet-spelend lid. 
• De stagekorting moet voorafgaand aan het betreffende seizoen uiterlijk voor 1 mei worden 

aangevraagd. 
• Spelers met een stagekorting blijven lid en worden ingedeeld voor een volledig seizoen. 
 
Artikel 6 – WIJZE VAN BETALING EN INCASSOKOSTEN 

6.1. De contributie dient te worden betaald door middel van automatische incasso. Een lid machtigt 
gelijktijdig met zijn aanmelding Hockey Club Ypenburg om doorlopend contributie, zoals bedoeld in 
artikel 5 lid 1 van dit reglement, en het entreegeld, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 van dit reglement, 
alsmede eventueel bijkomende kosten als bedoeld in artikel 6.2 van dit reglement, te incasseren. De 
contributie wordt in twee gelijke termijnen, te weten aan het begin van de eerste helft van het 
seizoen (september) en aan het begin van de tweede helft (januari) van het seizoen van enig 
verenigingsjaar, automatisch afgeschreven van de bankrekening van het lid of van de 
ouders/verzorgers van het lid als vermeld op het aanmeldingsformulier. 

6.2. 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 Hockey Club Ypenburg na 
één maand nogmaals een incassoronde uitvoeren, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan 
zijn contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum van contributiebetalingsverplichting wordt 
voor de eerste incassoronde gesteld op 1 december en voor de tweede incassoronde op 1 maart van 
enig verenigingsjaar. 

6.3. De leden die de contributie op een andere manier dan automatische incasso betalen zijn, in 
tegenstelling tot artikel 7.1 van dit reglement, na de eerste betalingsherinnering € 12,50 aan 
incassokosten verschuldigd. 

6.4. De leden waarvan de contributie via automatisch incasso wordt geïncasseerd, ontvangen een korting 
van € 12,50 per termijn. 
 
Artikel 7 – TE LATE BETALING 

7.1. Na het verstrijken van de vervaldatum zonder dat betaling van de contributie heeft plaatsgevonden, 
is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dit moment worden 
incassokosten ten bedrage van € 12,50 in rekening gebracht. 

7.2. Leden die in verzuim zijn, kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst. In 
geval van schorsing zijn de betrokken leden pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan hun 
contributieverplichtingen hebben voldaan. 

7.3. Leden die op 1 mei van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichting en 
eventuele incassokosten hebben voldaan kunnen tot royement aan de ALV voorgedragen worden. 
Hun lidmaatschap eindigt na goedkeuring door de ALV aan het einde van het verenigingsjaar, 
derhalve blijft de contributie verhoogd met incassokosten verschuldigd.  
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7.4. Royementen door Hockey Club Ypenburg zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Hockey 
Bond worden gemeld, hetgeen betekent dat geroyeerde leden ook daar tot royement zullen worden 
voorgedragen. 

7.5. In geval van te late betaling kan het bestuur de vordering uit handen geven. In dat geval komen 
voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. 
 
Artikel 8 – REGLEMENTSWIJZIGING 
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de ALV met een gewone 
meerderheid van stemmen. 


