Algemene Voorwaarden lidmaatschap Mixed Hockey Club Uitgeest
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal een
verenigingsjaar.
2. De contributie per lidmaatschap bedraagt per seizoen (wijzigingen voorbehouden):

Inschrijfgeld : € 20,Senioren:

Volledig lidmaatschap: € 284,
Trainingslidmaatschap: € 149,
Trimhockey lidmaatschap: € 84,Junioren:








A/B (14-17 jaar): € 229,C (12-13 jaar): € 195,D (10-11 jaar): € 192,E (7-9 jaar): € 153,F (7-9 jaar): € 153,Chico (5/6 jaar): € 73,Trainingsleden jeugd betalen de helft van de reguliere contributie

Bijdrage Zaalhockey : € 70,00
3. Het lidmaatschap betreft een trainingslidmaatschap (alleen training) of volledig lidmaatschap (training en competitie).
4. Jeugdleden zijn bij aanvang van hun lidmaatschap gedurende tenminste 6 trainingen trainingslid. Trainingsleden spelen nog
geen competitiewedstrijden. Van deze regel kan alleen op verzoek van ouders of coaches worden afgeweken; en alleen dan na
onderling overleg.
5. Gedurende het seizoen kan alleen de navolgende wijziging in lidmaatschap plaatsvinden: van trainingslidmaatschap naar
volledig lidmaatschap.
6. Tegen WA en sportongevallen tijdens verenigingsactiviteiten zijn leden alleen aanvullend verzekerd via de vereniging. Het is
voor leden dus noodzakelijk om zelf een (ziekenfonds)verzekering af te sluiten. Meldingen van gebeurtenissen moeten zo snel
mogelijk, d.w.z. binnen 48 uur, aan de penningmeester worden gedaan.
7. Bij ziekte of (langdurige) blessures wordt in beginsel geen restitutie van (een deel van) de contributie verleend.
8. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd bij de secretaris. Het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 mei van
het geldende seizoen te worden opgezegd. Bij opzegging tijdens het seizoen wordt geen restitutie van (een deel van) de
contributie verleend.
9. Bij inschrijving tijdens het seizoen wordt de contributie over de resterende maanden in rekening gebracht, waarbij wordt
uitgegaan van ten minste een halfjaarlidmaatschap.
10. MHCU gebruikt automatische incasso voor het innen van de contributie voor al haar leden. Wanneer gebruik gemaakt wordt
van een factuur, wordt er €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
11. Seniorleden, dan wel ouders/verzorgers van jeugdleden, verplichten zich tot vervoersbeurten en bardiensten tijdens
competitiedagen. Voor senioren geldt dit op zondagen, voor ouders/verzorgers van jeugdleden op zaterdagen, en wel alleen op
het tijdstip dat uw kind speelt.
12. Spelende leden vanaf 15 jaar verplichten zich tot het volgen van een scheidsrechtercursus en het begeleiden van
wedstrijden.
13. Indien u voor vervoeren, bardienst of fluiten verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging te zorgen of te ruilen.
Ouders/verzorgers dienen wijzigingen in het rooster aan de coach kenbaar te maken.
14. De competitie verloopt volgens het speelschema van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en de KNHB/District NoordHolland en is ruwweg als volgt ingedeeld: de eerste helft van de reguliere competitie loopt van september tot medio december.
De Midwintercompetitie loopt van januari tot medio februari. De tweede en laatste helft van de reguliere competitie loopt van
februari tot en met april.

15. Hockey is een teamsport. Wij spreken daarom de wens uit dat u uw vakantie, uitjes of feestjes zoveel mogelijk buiten
competitietijden plant. Afzeggingen voor wedstrijden dienen te worden gedaan bij de coaches (junioren) of aanvoerders
(senioren).
16. Trainingen zijn een integraal onderdeel van de hockeysport. Het is daarom niet mogelijk om zonder training aan de
competitie deel te nemen.
17. De jeugdtrainingen beginnen twee weken voor aanvang van de competitie en eindigen een week na einde van de
competitie.
18. Gedurende de zomer- en winterstop, tijdens de schoolvakanties (zoals deze gelden voor het basisonderwijs binnen de
gemeente Uitgeest) en op feestdagen zijn er voor de jeugd geen trainingen. Het staat coaches en ouders van jeugdteams vrij
om in overleg met het bestuur in deze periode zelf initiatieven te ontwikkelen.
19. Afzeggingen voor trainingen dienen te worden gedaan bij de trainers of coach.
20. Leden zijn verplicht om met mondbeschermer en scheenbeschermers aan trainingen en wedstrijden deel te nemen.
21. Met ingang van seizoen 2004-2005 zijn leden verplicht om in officieel tenue of sponsorkleding aan wedstrijden deel te
nemen.
22. Leden zijn verplicht om adreswijzigingen e.d. zo spoedig mogelijk te melden bij de secretaris.
23. Klachten over de vereniging kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur t.a.v. de secretaris, of bij het vertrouwens
contact persoon via vcp@mhcu.nl

(Wijzigingen voorbehouden. Bij wijzigingen in de bepalingen kan na aanvaarding van de voorwaarden schriftelijk
bezwaar worden aangetekend.)
Het bestuur van Mixed Hockey Club Uitgeest

