
 
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering die 
meestal wordt gehouden in de maand juni. De contributie met ingang van het  
seizoen 2013-2014 zoals overeengekomen tijdens de ALV van 27 juni 2013: 
 
 
Regels en voorwaarden lidmaatschap 

Contributie:  

 Contributiebetaling is per factuur.  

 De contributie voor het hele seizoen moet na ontvangst van de factuur  binnen 30 
dagen betaald worden.  

 Bij aanmelding na 1 januari wordt de contributie voor een half seizoen in rekening 
gebracht.  

 Nieuwe leden betalen inschrijfgeld. Oud-leden betalen geen inschrijfgeld tenzij het 
lidmaatschap langer dan 5 jaar geleden is beëindigd.  

 Als peildatum voor de indeling van de leeftijdscategorieën geldt de door de KNHB 
gehanteerde datum van 1 oktober.  

 Mochten er omstandigheden zijn waardoor een betalingsregeling is gewenst, dan kan 
hierover contact opgenomen worden met de penningmeester. Dit dient wel te 
gebeuren voordat de betalingstermijn van de contributie is verstreken. De 
penningmeester beslist of en welke betalingsregeling wordt toegepast. 

 

Aanmelden:  

 Aanmelden gebeurt d.m.v. het volledig invullen en ondertekenen van een 
aanmeldingsformulier.  

 Bij minderjarigen wordt het aanmeldingformulier ondertekend door één van de ouders 
(of wettelijke vertegenwoordiger).  

 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen en telkens stilzwijgend met 1 
seizoen* verlengd. 

 
Lidmaatschap:  

 Leden beschikken over een door de club ter beschikking gesteld wedstrijdtenue en 
dienen dit te dragen bij wedstrijden.  

 Voor ouders van jeugdleden (jonger dan 18 jr.) geldt dat ze automatisch een ouder 
lidmaatschap aangaan en worden ingedeeld bij een bar- en rijschema.  

 Ieder lid, ouder dan 16 jaar, heeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. 
Leden vanaf 15 jaar zijn verplicht een scheidsrechterscursus te volgen en na goed 
gevolg als scheidsrechter beschikbaar te zijn.  

 

  



Wijzigingen lidmaatschap: 

 Wijzigingen van het lidmaatschap (bijv. van spelend lid naar trainingslid) dienen 
schriftelijk (per post of email) voor 15 mei te worden doorgegeven aan de secretaris. 

 Als een lid gedurende het seizoen de lidmaatschap status wijzigt (bijvoorbeeld van 
spelend lid naar niet-spelend lid), dan zal voor het resterende deel van het seizoen 
het verschil tussen de twee categorieën verrekend worden. 

 Indien een lid ten gevolge van blessures, zwangerschap of (langdurig) verblijf in het 
buitenland lange tijd niet kan spelen, dan kan een verzoek ingediend worden bij de 
penningmeester voor een gedeeltelijke restitutie van contributie. Het lid moet hiertoe 
zelf het initiatief nemen zodra er sprake is van langdurige uitval tijdens het seizoen. 
Het bestuur beslist of de reden gerechtvaardigd is. 
 

Een indicatie van de mogelijk toe te kennen vergoeding: 

 tot ¼ seizoen uitval geen korting 

 tot een half seizoen uitval 25% 

 tot ¾ seizoen uitval 50% 

 heel seizoen 75% 
 

 Gedurende het seizoen opzeggen van het lidmaatschap zal niet leiden tot 
contributierestitutie. Een uitzondering wordt gemaakt voor leden die zodanig zijn 
geblesseerd dat verder spelen niet mogelijk is. Desgevraagd zal een 
doktersverklaring overhandigd moeten worden. 
 

 
Opzeggen:  

 Het opzeggen van het lidmaatschap voor een volgende seizoen* dient schriftelijk (per 
post of email) te gebeuren bij de secretaris voor 15 mei van het lopend seizoen.  

 Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. 

 Leden die opzeggen na 15 mei maar nog voor 1 oktober zijn contributie voor een half 
seizoen verschuldigd.  

 Bij opzegging na 1 oktober wordt de volledige contributie in rekening gebracht.  

 

Wijzigen ledengegevens 

Zijn er wijzigingen opgetreden in uw gegevens dan dient u die door te geven aan de 
ledenadministratie. Het is voor de vereniging belangrijk dat zij over de juiste gegevens 
beschikt.  

Wilt u iets wijzigen, stuur dan een e-mail naar: secretariaat@olympia.nl  
Vermeldt in uw bericht naam, geboortedatum en de nieuwe gegevens 

 
 

* Een seizoen loopt van augustus t/m juli 
 

  

mailto:secretariaat@olympia.nl


Sportongevallenverzekering 
Verzekerd zijn alle leden van MHC Olympia (verzekeringnemer) en overige personen, die 
betrokken zijn bij door MHC Olympia georganiseerde activiteiten. Deze verzekering is van 
kracht tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten en andere 
aktiviteiten, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en het komen van de plaats van 
deze activiteiten, één en ander mits georganiseerd door of ten behoeve van of op initiatief 
van MHC Olympia of de organisatie/sportbond, waarbij de vereniging is aangesloten en in 
verband met de tak van sport, welke door de vereniging wordt beoefend. De dekking geldt 
voor de hele wereld. Mocht u gebruik willen maken van deze verzekering, dan moet u 
kontakt opnemen met het secretariaat van de vereniging. 

 

Vele handen maken licht werk!  
Elk lid dient, afhankelijk van zijn leeftijd, beschikbaar te zijn als scheidsrechter, trainer, 
coach of captain. Verder hoort ieder lid in principe beschikbaar te zijn voor commissiewerk 
of voor het bijstaan van commissie's, zoals het klussen, het draaien van bardienst etc. 
Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat ze beschikbaar zijn voor het vervoer bij 
uitwedstrijden en het draaien van bardiensten bij thuiswedstrijden. 

 


