Contributie AMHC
Seizoen 2019-2020
Veldhockey
Senioren
Junioren A, B, en C
Junioren D
Junioren E
Junioren F (2e jaars)
Junioren F (1e jaars, Benjamin)
Funkey
G
Trim
Trainingslid

per lid
360
360
350
340
290
190
90
165
215
215

Cursus
Basis trim (ca 8 weken)

80

Toeslagen
1e lijnteam
2e & 3e lijnteam

150
90

Kortingen
per lid
Student (voltijds) MBO, HBO, WO
100
Jong senioren (18 t/m 25)
100
Duo lidmaatschap
100
Familie
toelichting
Blessures / zwangerschap
toelichting
Zaalhockey
Prestatie
Recreatie/vrienden
Basis

200
100
80

Lacrosse
senioren
junioren

200
150

Algemeen
Inschrijfgeld
Donateurs (Club van 100)

50
100

Toelichting:
-

Het bestuur behoudt zich het recht voor om gedurende het seizoen op bovenstaande
opsomming wijzigingen aan te brengen indien feitelijke omstandigheden daartoe
aanleiding geven.

-

AMHC hanteert verschillende regelingen zoals kortingsregelingen en toeslagen .
Kortingsregelingen kunnen niet gecombineerd worden.

VELDHOCKEY
Trimhockey
-

Voor basisleden trimhockey die na de cursus trimlid worden, geldt dat het cursusgeld
in mindering gebracht zal worden op de jaarcontributie.

Toeslag Lijnteam
-

De toeslag voor de lijnteams geldt als gedeeltelijke compensatie voor de extra kosten
als gevolg van trainingen, begeleiding en eventuele (zomer-)trainingen voorafgaand
aan de competitie.

Kortingen:
Studentenkorting
-

Leden die een voltijds MBO-, HBO- of WO-studie volgen, komen in aanmerking voor
een Studentenkorting. Het lid dient vóór 1 oktober een inschrijvingsbewijs van de
betreffende onderwijsinstelling te overleggen aan de contributieadministratie.

Toelichting contributie & Procedure contributie inning
AMHC seizoen 2019 - 2020
Jongerenkorting
-

Leden in de leeftijd van 19 jaar tot en met 25 jaar komen in aanmerking voor een
jongerenkorting.

Duo lidmaatschap
-

Twee leden senioren of veteranen welke in hetzelfde team spelen kunnen een duo
lidmaatschap aanvragen bij de contributieadministratie.
contributie@amhcamersfoort.nl

-

Duo lidmaatschap binnen een team kan slechts toegewezen worden indien het team
uit minimaal 15 individuele spelers bestaat.

-

Aanmelden dient door elk afzonderlijk lid vóór 1 september van het seizoen plaats te
vinden. Ieder jaar dient de aanmelding opnieuw te geschieden. Indien aanmelding
achterwege blijft dan wordt het lid als regulier lid beschouwd.

-

Beide leden van het duo mogen aan trainingen maar slechts een van beiden mag
aan dezelfde wedstrijd, deelnemen. De manager of aanvoerder van het team ziet toe
op handhaving van deze regel.

Familiekorting
-

De maximale jaarcontributie voor gezinnen kan maximaal 3,5 x de contributie voor
een senior- of juniorlidmaatschap (A, B en C) bedragen.

-

De familiekorting is van toepassing op gezinsleden die staan geadministreerd op
hetzelfde adres.

-

Toeslagen voor lijnteam en de zaalhockeycontributie worden altijd in rekening
gebracht en zijn uitgesloten van de berekening van de familiekorting.

-

De familiekorting kan vóór 1 september bij de contributieadministratie te worden
aangevraagd onder vermelding van de namen van de gezinsleden.

Langdurige ziekte / Blessures / Zwangerschap
-

Indien een lid als gevolg van langdurige ziekte , blessures of zwangerschap niet kan
trainen of aan wedstrijden kan deelnemen dan dient zo snel als mogelijk de
teammanager en/of lijnhoofd geïnformeerd te worden.

-

Vervolgens kan een verzoek tot korting worden ingediend bij de contributie
administratie.

-

Aan het eind van het seizoen stelt de penningmeester in samenspraak met het
lijnhoofd/bestuur vast of een gedeeltelijke restitutie van de contributie kan worden
verleend. Eventuele restitutie kan nooit meer bedragen dan de contributie verminderd
met € 100,-. Het lijnhoofd of het bestuur kan om een doktersverklaring vragen.

Toelichting contributie & Procedure contributie inning
AMHC seizoen 2019 - 2020
ZAALHOCKEY
-

-

Het lid heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:
o

Prestatie: 2 maal per week training, wedstrijden en coach van club

o

Recreatie/vrienden: 1 maal per week training, wedstrijden

o

Basis: 2 keer per seizoen 1 uur training, wedstrijden

E8 en D junioren kunnen niet kiezen en doen automatisch mee als recreatieteam.

LACROSSE
-

Op dit lidmaatschap zijn geen kortingsregelingen van toepassing.

ALGEMEEN
Aanmelding lidmaatschap
-

Aanmelden als lid kan uitsluitend via de website van AMHC Amersfoort :
www.amhcamersfoort.nl

-

Het lid of haar/zijn verzorger is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van
wijzigingen in de persoons- en/of bankgegevens. Wijzigingen kunnen via LISA
worden doorgegeven. Ook kunnen wijzigingen per e-mail doorgegeven worden aan:
ledenadministratie@amhcamersfoort.nl

-

Vanaf het moment van aanmelding geldt een contributieplicht. Zie ook de statuten en
huishoudelijk regelement van AMHC.

Opzegging lidmaatschap
-

Opzegging dient vóór 1 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen plaats te vinden,
uitsluitend via de persoonlijke inlogtoegang op de website van AMHC Amersfoort :
www.amhcamersfoort.nl. Er wordt door LISA automatisch een bevestiging
gegenereerd. Als u deze niet heeft gehad, is de opzegging niet geldig.

-

Eindexamenkandidaten worden toegestaan om voor 1 juni pro forma op te zeggen.
Mocht de uitslag van het eindexamen of andere redenen aanleiding geven door te
gaan met hockeyen dan kan het lidmaatschap worden gecontinueerd zonder opnieuw
inschrijfgeld te betalen indien dit vóór 1 september aan de ledenadministratie is
kenbaar gemaakt.

Toelichting contributie & Procedure contributie inning
AMHC seizoen 2019 - 2020

Facturatie en betaling contributie
-

Het rekeningnummer van AMHC voor contributies is: NL08ABNA0479032297.

-

De facturen voor de contributie worden per e-mail verstuurd naar het e-mail adres dat
bij de ledenadministratie van AMHC bekend is. Wordt een factuur om welke reden
niet ontvangen, dan ontslaat dat een lid niet van zijn/haar plicht tot betaling.

-

Eventuele toeslagen en kortingen worden zoveel mogelijk met de eerstvolgende
factuur verrekend.

-

De uiterste betaaldatum voor de veldhockeycontributie is 31 december. Na die datum
kan een toeslag van € 50,- in rekening worden gebracht.

-

De uiterste betaaldatum voor de zaalhockeycontributie is 1 maart. Na die datum kan
een toeslag van € 50,- in rekening worden gebracht.

-

Wanneer een lid in gebreke blijft, kan - na een aanmaning - de inning uit handen
worden gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening van het betreffende lid. Tevens kan het bestuur besluiten de naam van het
betreffende lid binnen de vereniging kenbaar te maken en/of de speelgerechtigheid
van het betreffende lid op te schorten totdat de contributie en de gemaakte kosten
volledig zijn voldaan.

-

Wanneer een lid door omstandigheden niet voor de uiterste betaaldatum aan zijn of
haar verplichtingen kan voldoen, dan dient contact te worden opgenomen met de
contributieadministratie.

-

Bij beëindiging van het lidmaatschap vóór het einde van het seizoen vindt geen
restitutie van contributie plaats.

Toelichting contributie & Procedure contributie inning
AMHC seizoen 2019 - 2020
Automatische Incasso:
-

De contributie wordt standaard geïnd middels de betaling via automatische incasso.
Deze is verplicht voor leden die lid zijn geworden na 1 januari 2008.

-

De contributie wordt doorgaans in twee delen geïncasseerd, eind september en eind
oktober.

-

De zaalcontributie wordt geïncasseerd voor eind februari.

-

Automatische incasso verplicht het lid te zorgen voor voldoende saldo op zijn/haar
rekening, zodat de automatische incasso ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

-

Het lid is verplicht een correct IBAN in de ledenadministratie te laten opnemen en de
ledenadministratie tijdig op de hoogte te stellen van een wijziging in het IBAN.

-

In geval van een stornering is het lid verantwoordelijk voor tijdige betaling van de
factuur op de AMHC Contributierekening NL08ABNA0479032297 onder vermelding
van naam, lid – en factuurnummer.

Geen automatische incasso:
-

De toeslag voor betaling zonder automatische incasso is € 50,-

-

Voor leden die niet via automatische incasso betalen, moet een factuur binnen 14
dagen na ontvangst worden voldaan op de contributierekening van AMHC met IBAN
NL08ABNA0479032297. onder vermelding van naam, lid – en factuurnummer.

