Contributie 2017-2018
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2017.
Bedragen in euro

Senioren

Leeftijd
Op 1 oktober 2017

Contributie in €

Bijdrage 1e en 4e
vol-waterveld in €

Vanaf 18 jaar

295,-

25,-

280,82,50

25,25,-

Dames veteranen donderdag
7 to 7
Tot 25 jaar

190,-

Junioren A/B/C
Junioren D/E

Vanaf 12 jaar
Vanaf 8 jaar

282,50
245,-

25,25,-

Junioren F

Vanaf 7 jaar

155,-

25,-

Studenten (1)

Benjamins

92,50

G hockey

110,-

Trimlid
Basistraining

Vanaf 18 jaar

175,-

25,-

50% van contributie

25,-

Niet spelende leden

50,-

Zaalhockeytoeslag

65,-

Gezinstarief

860,-

* 25,-

(1) Studentenlidmaatschap: op vertoon van geldig inschrijvingsbewijs WO/HBO/MBO-instelling

Gezinstarief
Per gezin is de maximum contributie vastgesteld van € 860,-. Dit geldt voor alle op hetzelfde
adres ingeschreven spelers, exclusief de zaalhockeytoeslag.
* Voor het gezinstarief wordt deze (1e en 4e veld en vol-waterveld) bijdrage in rekening
gebracht per spelend gezinslid.
Bijdrage 2017/2018 voor 1e en 4e veld/vol-waterveld
Op de contributiefactuur 2017/2018 zal – conform vaststelling van dit besluit in de algemene
ledenvergadering (ALV) van 30 oktober 2017 en in het vervolg op het daaraan voorgaande
besluit van de ALV van 31 oktober 2016 – een bijdrage gefactureerd worden van € 25 als
seizoensbijdrage voor de investering in en financiering van het aangelegde 4e veld en het
door een vol-waterveld te vervangen veld 1. Dit bedrag zal op de contributiefactuur zichtbaar
zijn op een regel met als tekst “Bijdrage 1e en 4e veld”.
Deze bijdrage geldt voor leden die hierboven zijn weergegeven met “25” achter het
contributiebedrag in de kolom “Bijdrage 1e en 4e vol-waterveld in €”.
* Voor het gezinstarief wordt deze bijdrage in rekening gebracht per spelend gezinslid.
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Betaling en incassering
De verschuldigde contributie wordt in november 2017 in rekening gebracht, waarvoor
goedkeuring is verleend door de Algemene Leden Vergadering d.d. 30 oktober 2017. Bij de
inning wordt gebruik gemaakt van de diensten van ClubCollect, zoals op de website van MHC
Zutphen in de Lisa app vermeld in het nieuwsbericht d.d. 17 oktober 2017. In de berichtgeving
van ClubCollect die volgt inzake de contributiefacturering staan de mogelijkheden aangegeven
voor directe betaling (via iDeal) of automatische incasso.
Schorsing
Indien de contributienota niet voor 1 maart 2018 is voldaan, behoudt het bestuur zich het recht
voor het lid te schorsen.
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