Voorwaarden lidmaatschap
Inschrijving
Alvorens inschrijving in de ledenadministratie plaatsvindt, is er gelegenheid om, geheel vrijblijvend, drie
maandagavonden of zaterdagochtenden mee te spelen om te beoordelen of er genoeg enthousiasme
bestaat om lid te worden. Inschrijving vindt plaats door het completeren van het daartoe bestemde
formulier (verkrijgbaar bij bestuursleden of te downloaden van de website) aangevuld met een recente
pasfoto.
De verschuldigde contributiebedragen staan op het inschrijfformulier vermeld. Genoemde bedragen
gelden van 15 augustus tot en met 15 juni daaropvolgend en dienen bij vooruitbetaling te worden
voldaan, uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de contributienota, tenzij vóór 1 november een
betalingsregeling is overeengekomen met de penningmeester. Indien men in de loop van het seizoen lid
wordt, wordt een pro rato bedrag in rekening gebracht.
Het inschrijfgeld boven op de contributiebedragen geldt voor een heel dan wel een gedeelte van het
seizoen.
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen moeten schriftelijk of per mail binnen één maand na de wijziging worden doorgegeven
aan de secretaris.
Opzegging
Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk of per mail vóór 1 mei van elk seizoen plaats te vinden bij
de secretaris. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
Soorten lidmaatschap:
A. Jeugdlid: tot en met het seizoen waarin men de 18-jarige leeftijd bereikt. Speelmogelijkheid (incl.
training): zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur. Vanaf 11 jaar is er op de maandagavond extra
trainingsmogelijkheid van 19.00 tot 20.00 uur.
B. Seniorlid: vanaf het seizoen nadat men de 18-jarige leeftijd heeft bereikt alsmede een jeugdlid welke
actief is binnen de seniorencompetitie. Peildatum is 1 augustus.
Speelmogelijkheid (incl. training): maandagavond van 19.00 tot 22.30 uur.
C. Slapend lid: leden welke geen gebruik wensen te maken van hun speelmogelijkheden maar wel lid
van de vereniging willen blijven.
D. Erelid: voor leden met een bijzondere verdienste binnen de vereniging dan wel leden die zich op
unieke wijze onderscheiden van overige leden. Het erelidmaatschap wordt op voordracht van het
bestuur door de Algemene Leden Vergadering toegekend. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
E. Gezinslid: vanaf de derde persoon binnen 1 gezin en thuis woonachtig. Hiervoor geldt een aftrek van
50% op het laagste verschuldigde contributiebedrag (n.v.t. op inschrijfgeld).
F. 2 in 1 lid: voor 2 seniorleden binnen 1 gezin welke niet tegelijk gebruik wensen te maken van hun
speelmogelijkheden. Als contributiebedrag wordt het hoogste van de 2 in rekening gebracht
vermeerderd met 30%. Inschrijfgeld is verschuldigd voor beide personen.
Ten aanzien van aspecten waarin het hierboven gestelde niet voorziet, wordt verwezen naar de redactie
binnen het HR, welke te allen tijde bindend is.

