Contributiereglement per 16 februari 2022

Artikel 1 – Begripsbepalingen
ALV:
De algemene ledenvergadering van Kampong Hockey.
bestuur:
Bestuur van Kampong Hockey.
Kampong Hockey:
SV Kampong Hockey, gevestigd te Utrecht.
KNHB:
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
ledenadministratie:
Het orgaan dat namens het bestuur belast is met het verwerken van
aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen, met het verwerken
van wijzigingen in ledengegevens alsmede met de facturering en
incassering van de contributie.
E-mail: ledenadministratie@kamponghockey.nl.
lid:
Natuurlijk persoon die aan activiteiten van Kampong Hockey deelneemt.
verenigingsjaar:
De periode zoals vermeld in de statuten van Kampong Hockey.

Artikel 2 – Toepassingsgebied en inwerkingtreding
2.1. Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van Kampong Hockey, van toepassing op
alle leden en begunstigers van Kampong Hockey.
2.2. Dit reglement treedt in werking op 16 februari 2022.

Artikel 3 – Aanmelden lidmaatschap
3.1. Kampong Hockey gebruikt een online-aanmeldformulier. Dit is in te vullen via de website van
Kampong Hockey (www.kamponghockey.nl).
3.2. Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevuld en ondertekende aanmeldformulier
te mailen naar ledenadministratie@kamponghockey.nl.
3.3. Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft de aanvrager aan, dat hij op voorwaarde
van het verkrijgen van het lidmaatschap akkoord gaat 1) met de bepalingen van dit
(contributie)reglement; 2) met de bepalingen van het privacyreglement; 3) met de bepalingen
van het huishoudelijk reglement; 4) met de bepalingen van het tuchtreglement; 5) met inhoud
en strekking van de gedragscode, gedragsregels, en het pestprotocol, alle inzichtelijk op de
website van Kampong Hockey. Ook verklaart de aanvrager, dat deze zich onderwerpt aan het
tuchtrecht van de KNHB.
3.4. Binnen een maand na indiening van het aanmeldformulier ontvangt de aanvrager van of
namens het bestuur een ontvangstbevestiging per e-mail plus informatie over plaatsing op
een wachtlijst of plaatsing in een team of groep. De aanmelding is pas officieel na deze
ontvangstbevestiging.
3.5. Het bestuur kan de toetreding van een lid – met redenen omkleed – weigeren.
3.6. De aanvrager is contributie verschuldigd vanaf de dag waarop de aanvrager kan deelnemen
aan de door hem gewenste activiteit(en) van Kampong Hockey.

Artikel 4 – Lidmaatschap
4.1. Kampong Hockey hanteert verschillende lidmaatschapscategorieën. Een wijziging in een of
meer van deze categorieën wordt voorgelegd aan de ALV. Voor iedere
lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag, zoals bedoeld in artikel 5 van dit
reglement, worden vastgesteld.

4.2.
4.3.
4.4.

Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de KNHB, welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid.
Leden, die op grond van artikel 7 van dit reglement te laat zijn met betalen, kunnen geen
enkele aanspraak maken op de gebruikelijke faciliteiten die aan het lidmaatschap verbonden
zijn.
Leden dienen adres-, e-mail- en bankrekeningwijzigingen per omgaande aan de
ledenadministratie door te geven. Eventuele kosten die door Kampong Hockey gemaakt
worden om veranderde gegevens te achterhalen worden op het desbetreffende lid verhaald.

Artikel 5 – Contributie, entreegeld en kledingbijdrage
5.1. Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage, die een lid of een begunstiger conform
de contributietabel van Kampong Hockey moet betalen. De contributietabel wordt jaarlijks
geïndexeerd met het Consumentenprijsindexcijfer waarbij de contributiebedragen worden
afgerond op hele euro’s, tenzij de ALV anders besluit. Andere aanpassingen van de
contributiebedragen uit de contributietabel voor een verenigingsjaar worden door de ALV
vastgesteld.
5.2. Onder entreegeld wordt verstaan de éénmalige bijdrage, die iemand is verschuldigd op het
moment van lid worden van Kampong Hockey. In geval van herintreden, is een lid opnieuw,
doch een lager bedrag aan entreegeld verschuldigd.
5.3. Spelende leden (inclusief non-playing leden, zie art. 9.1.) betalen jaarlijks een kledingbijdrage
voor het door Kampong Hockey in bruikleen gegeven wedstrijdshirt, dat alle
wedstrijd-spelende leden verplicht zijn te dragen tijdens hun wedstrijden. Deze bijdrage wordt
tegelijk met de contributie geïnd, zie art. 6.1.. De bijdrage wordt opgenomen in het overzicht
contributieverplichtingen, dat bij een wijziging aan de ALV wordt voorgelegd.
5.4. Indien de persoonlijke omstandigheden van een lid daartoe aanleiding geven, kan het bestuur
afwijken van het door de ALV vastgestelde contributiebedrag.
5.5. Voor degenen, die gedurende het verenigingsjaar lid worden geldt, dat zij de volledige
contributie zijn verschuldigd, indien het lidmaatschap ingaat vóór 1 januari van dat
verenigingsjaar. Gaat het lidmaatschap in ná 1 januari van dat verenigingsjaar, dan is slechts
de helft van de conform het eerste lid van dit artikel vastgestelde contributie verschuldigd.
5.6. Kampong Hockey hanteert geen gezinskortingen.

Artikel 6 – Wijze van betaling en administratiekosten
6.1. De contributie dient te worden betaald door middel van automatische incasso. Een lid
machtigt gelijktijdig met zijn aanmelding Kampong Hockey om
● doorlopende contributie (zoals bedoeld in 5.1.),
● het éénmalige entreegeld (zoals bedoeld in 5.2.) en
● de kledingbijdrage (zoals bedoeld in 5.3.)
te incasseren. De contributie wordt in twee gelijke termijnen (aan het begin van de eerste
helft en aan het begin van de tweede helft van enig verenigingsjaar) automatisch
afgeschreven van de bankrekening van het lid of van de ouders/verzorgers van het lid als
vermeld op het aanmeldformulier, tenzij 6.3 van toepassing is. Voor een lid, dat deelneemt
aan de zaalhockeycompetitie kan de contributie in een aparte incassoronde worden geïnd.
Dit geldt evenzeer voor leden die in een jeugdteam spelen waarvoor een topsportbijdrage
wordt gevraagd.
6.2. - Indien, om welke reden dan ook, een automatische incasso van de door het lid of de
ouders/verzorgers van het lid opgegeven bankrekening niet mogelijk blijkt, zal Kampong
Hockey binnen 14 dagen nogmaals een incassoronde uitvoeren, teneinde het lid in de
gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
- Indien, om welke reden dan ook, de tweede automatische incassopoging van de door het lid
of de ouders/verzorgers van het lid opgegeven bankrekening niet mogelijk blijkt, zal Kampong
Hockey een herinnering sturen naar het bij Kampong Hockey geadministreerde e-mailadres.
Het verschuldigde bedrag wordt met € 7,50 administratiekosten verhoogd en Kampong
Hockey zal circa één maand na de oorspronkelijke incassopoging wederom een

6.3.

incassoronde uitvoeren, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen.
- Indien, om welke reden dan ook, deze automatische incassopoging van de door het lid of de
ouders/verzorgers van het lid opgegeven bankrekening wederom niet mogelijk blijkt, zal
Kampong Hockey binnen 14 dagen nogmaals een incassoronde uitvoeren, teneinde het lid in
de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
- De laatste betaaldatum van de contributiebetalingsverplichting wordt voor de eerste
incassoronde gesteld op 15 oktober en voor de tweede incassoronde op 15 maart van enig
verenigingsjaar.
Op verzoek van een lid kan het bestuur besluiten dat de contributie in afwijking van 6.2 in
meer dan twee termijnen wordt betaald. In dat geval zal een aanvullend bedrag van € 10,00
per verenigingsjaar aan administratiekosten zijn verschuldigd.

Artikel 7 – Te late betaling
7.1. Na het verstrijken van de vervaldatum zonder dat betaling van de contributie en eventuele
administratiekosten heeft plaatsgehad, is het lid zonder nadere aanmaning of
ingebrekestelling in verzuim.
7.2. Niet-betalende leden krijgen twéé maanden na de eerste automatische incassopoging (en
één maand na de tweede poging) op het bij Kampong Hockey geadministreerde e-mailadres
een aanmaning om de contributie alsnog te voldoen, waarvoor zij een aanvullend bedrag van
€ 15,00 aan administratiekosten zijn verschuldigd.
7.3. Als leden op 31 maart van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichting
hebben voldaan, wordt deze vordering overgedragen aan een incassokantoor. De kosten
hiervan, met een minimum van € 40,00, zijn volledig voor rekening van het desbetreffende lid.
7.4. Leden die op 15 oktober voor de eerste competitieronde en 15 maart voor de tweede
competitieronde van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichting voor het
betreffende gedeelte hebben voldaan, worden met onmiddellijke ingang geschorst door het
bestuur. Betrokken leden zijn pas weer speelgerechtigd, wanneer zij aan hun
contributieverplichtingen, inclusief eventuele kosten, hebben voldaan.
7.5. Leden, die op 1 juni van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichting
hebben voldaan, worden voor royement voorgedragen aan de ALV. Hun lidmaatschap eindigt
aan het einde van het verenigingsjaar; derhalve blijft de contributie (inclusief eventuele
kosten) verschuldigd.
7.6. Royementen door Kampong Hockey worden direct aan de KNHB gemeld.

Artikel 8 – Hardheidsclausule
8.1.
Opzegging gedurende het verenigingsjaar is alleen mogelijk indien het betreffende lid als
gevolg van buitengewone persoonlijke omstandigheden, te beoordelen door het bestuur op
basis van informatie van of namens het lid, niet langer in staat is de sport (bij Kampong
Hockey) te beoefenen. Daarbij kan opzegging alleen definitief worden als het lid aan al zijn
verplichtingen jegens Kampong Hockey heeft voldaan.
8.2.
Een lid kan een onderbouwd verzoek tot reductie van de contributie en/of de topsport bijdrage
bij het bestuur indienen als gevolg van buitengewone financiële omstandigheden waardoor het
lid niet langer in staat is de sport (bij Kampong Hockey) te beoefenen. De criteria voor
toekenning van het verzoek vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Artikel 9 – Non-playing lidmaatschap
9.1. Een lid kan een verzoek indienen, op de wijze zoals omschreven in artikel 9.2., om
non-playing lid te worden (maximaal één seizoenshelft) gedurende de eerstkomende helft
van een verenigingsjaar. Voor de eerste seizoenshelft geldt als uiterste verzoekdatum 1
september van het betreffende verenigingsjaar; voor de tweede seizoenshelft is deze uiterste
datum bepaald op 1 februari van het verenigingsjaar. Een verzoek om non-playing lid te
worden wordt alleen gehonoreerd in geval van een ernstige en langdurige blessure of ziekte,

9.2.

9.3.
9.4.

zwangerschap of verblijf in het buitenland voor een langere periode in verband met
bijvoorbeeld stage of studie-uitwisseling.
Leden die in aanmerking denken te komen voor het non-playing lidmaatschap gedurende een
helft van een verenigingsjaar richten hiertoe via e-mail een verzoek (met bewijs) aan de
ledenadministratie, die het verzoek toetst aan het contributiereglement en het verzoek zo
nodig aan het bestuur voorlegt.
Non-playing leden betalen voor de betreffende seizoenshelft een aangepaste contributie,
zoals vermeld in de contributietabel.
Het non-playing lidmaatschap, zoals bedoeld in art 9.3., wordt na de betreffende
seizoenshelft automatisch teruggezet in een gewoon lidmaatschap inclusief
contributieverplichtingen (tenzij het lidmaatschap aan het einde van het seizoen is opgezegd).

Artikel 10 – Opzegging lidmaatschap
10.1. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen middels het online opzegformulier achter de inlog
op de website van Kampong Hockey.
10.2. Opzegging dient te geschieden vóór 1 mei van enig verenigingsjaar, waarna geen financiële
verplichting voor het lid voor het volgende verenigingsjaar ontstaat.
10.3. Voor A-junioren geldt dat de opzegging ‘onder voorbehoud’ kan geschieden, waarmee het lid
het recht verwerft om de opzegging uiterlijk op 30 juni van het betreffende verenigingsjaar
definitief te maken. Deze opzegging ‘onder voorbehoud’ dient vóór 1 mei van enig
verenigingsjaar per e-mail bij de ledenadministratie van Kampong Hockey te geschieden.
10.4. Bij een opzegging, die op 1 mei of daarna, doch vóór 1 juli van enig verenigingsjaar
geschiedt, is het lid een bedrag van € 100,00 verschuldigd.
Bij een opzegging, die op 1 juli van enig verenigingsjaar geschiedt of daarna, doch vóór 1
september van hetzelfde verenigingsjaar, is het lid een bedrag van € 150,00 verschuldigd.
Een opzegging, die niet vóór 1 september van enig verenigingsjaar plaatsvindt en/of volgens
de juiste methode heeft plaatsgehad, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het
verenigingsjaar waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.
10.5. Binnen een maand na ontvangst van de opzegging ontvangt de aanvrager van de
ledenadministratie namens het bestuur een ontvangstbevestiging per e-mail.

Artikel 11 – Reglementswijziging
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de ALV met een gewone
meerderheid van stemmen.

