De regels met betrekking tot lidmaatschap en contributie
Algemeen















De betaling gebeurt uitsluitend door middel van automatische incasso.
De contributie wordt in twee gelijke delen geïncasseerd: per eind augustus en eind
oktober. De zaalcontributie wordt geïncasseerd per eind december.
De factuur voor de contributie wordt in augustus per e-mail verstuurd, minimaal 14
dagen voor de eerste incassodatum, naar het e-mail adres dat bij AMHC bekend is.
Wordt de factuur om welke reden dan ook niet ontvangen, dan ontslaat dat een lid niet
van de betaalplicht.
Automatische incasso verplicht het lid te zorgen voor voldoende saldo, zodat de
automatische incasso ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Tevens is het lid
verplicht bij AMHC een correct en actueel rekeningnummer en email-adres te (laten)
registreren.in de administratie.
In geval van storno dient het lid er zorg voor te dragen dat de contributie uiterlijk op
de uiterste betaaldatum (31/10) op de contributierekening is bijgeschreven. Na die
datum is een verhoging van € 25,00 van toepassing.
Wanneer een lid ook na een aanmaning in gebreke blijft, wordt de inning uit handen
gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor het
betreffende lid. Tevens zal de naam van het betreffende lid kenbaar gemaakt worden
binnen de vereniging. Het speelrecht van het betreffende lid wordt opgeschort totdat
de contributie en de gemaakte kosten volledig betaald zijn.
Studenten van 18 jaar of ouder die een voltijds MBO-, HBO- of WO-studie volgen,
komen in aanmerking voor een Studentenkorting. Deze korting bedraagt € 100,00 voor
seniorleden en € 70,00 voor trainingsleden en trimhockeyers. De student dient uiterlijk
vòòr 30 september een inschrijvingsbewijs van de betreffende onderwijsinstelling te
overleggen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@amhcamersfoort.nl).
Het rekeningnummer van AMHC voor contributies is: NL08ABNA0479032297
Eventuele restitutie van contributie kan nooit meer zijn dan de speelcontributie. Dit is
de contributie verminderd met € 100,00 ter dekking van basiskosten zoals KNHB
afdracht, verzekering en algemene AMHC kosten.

Lijnteams en extra trainingen






De toeslag voor de lijnteams is voor de kosten van de extra trainingen, inclusief
(zomer-)trainingen voorafgaand aan de start van de competitie en de begeleiding door
de trainer/coach.
De toeslag voor de 1e lijnteams is van toepassing op: Heren 1, JA1, JB1, JC1,
Dames 1, MA1, MB1, MC1
De toeslag voor de 2e en eventueel 3e lijnteams is van toepassing op jongens B & C
en meisjes B & C
Het bestuur behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan het nieuwe seizoen op
bovenstaande opsomming wijzigingen aan te brengen indien feitelijke
omstandigheden daartoe aanleiding geven.
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Familiekorting





De maximale standaard jaarcontributie voor gezinnen bedraagt 3,5 x de contributie
voor een seniorlid / jeugdlid (A, B en C).
De gezinsleden staan ingeschreven op hetzelfde adres en de contributie wordt van één
bankrekening afgeschreven.
Toeslagen voor lijnteam en zaalhockey worden altijd in rekening gebracht en zijn
uitgesloten van de familiekortingsregeling.
De familiekorting moet uiterlijk 15 oktober per e-mail bij de penningmeester worden
aangevraagd. In de mail moeten de namen van de gezinsleden worden vermeld. De
korting wordt dan met de 2e incasso-ronde per eind oktober toegepast.

Opzeggen


Opzegging vindt plaats via het formulier op de website achter het inlogscherm



In uitzonderlijke gevallen kan opzegging per email plaats vinden naar
ledenadministratie@amhcamersfoort.nl onder vermelding van het lidnummer.
Je ontvangt van de Ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging.
Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs van opzeggen.
De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 mei plaatsvinden. Wanneer het
lidmaatschap niet vóór 1 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, wordt de volledige
contributie van het volgende verenigingsjaar in rekening gebracht.
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