
Contributie 
 

Hieronder treft u de contributiebedragen aan, die op maandag 27 juni 2022 door de ALV zijn 
goedgekeurd voor het seizoen 2022-2023. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- De contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 worden met 3% geïndexeerd m.u.v. de 

Jong Senioren. De bedragen in onderstaande tabel zijn afgerond. 
- Er komt een differentiatie in de D en C lijnen voor de bijdrage eerste Teams en de 

opleidingsbijdrage. Deze komt in lijn met het aantal trainingen. 
- Walking hockey is vorig jaar als pilot succesvol geïntroduceerd. De contributie wordt in twee 

termijnen in rekening gebracht en zal € 100 per half jaar bedragen. 
- De optie van (langere) termijnbetalingen blijft gehandhaafd, op maximaal 6 maanden 

 
 
 
 

Contributies VMHC Cartouche 2022-2023 
     Leeftijd vóór 

01-10-2022 
   2021-2022  

 
€ 

 
2022-2023  

   
€ 

Senioren / Veteranen  
 
26 of ouder 

 
380,00 

 
392,00 

Jong Senior 
 
18 tot 26 

 
360,00 

 
360,00 

Junioren A t/m D 
 
10 tot 18 

 
380,00 

 
392,00 

E-jeugd 2e jaars  9 tot 10  380,00      392,00 

E-jeugd 1e jaars 
 
8 tot 9 

 
340,00 

 
351,00 

F-jeugd 2e jaars 
 
7 tot 8 

 
300,00 

 
309,00 

F-jeugd 1e jaars 
 
tot 7 

 
180,00 

 
186,00 

G-jeugd 2e jaars (Funkey)  tot 6                      180,00    186,00 
Trimhockey 

   
235,00 

 
243,00 

Zwerflid 
   

235,00 
 

243,00 

LG hockey    180,00  186,00 

Walking Hockey                                                                                                      200,00                      

Niet-spelend lid    130,00  130,00 

Zaalhockey bijdrage regulier    85,00  88,00 

Zaalhockey bijdrage E-jeugd    50,00  52,00 
Zaalhockey bijdrage alleen competitie    30,00  31,00 

Zaalbijdrage tbv training topteam 
   

30,00 
 

31,00 

Zaalbijdrage tbv training E-jeugd    15,00  16,00 

Zaalbijdrage tbv training breedte     15,00  16,00 

Bijdrage Eerste teams     175,00  180,00 

Bijdrage Eerste teams D-jeugd                                   134,00 

Bijdrage Opleidingsteams 
   

90,00 
 

93,00 
Bijdrage Opleidingsteams C-jeugd      139,00  

Inschrijfgeld  
Donateur 
Administratiekosten 

   
100,00 

50,00 
20,00 

 
100,00 

50,00 
20,00 

Gezinskorting 3e/4e/5e+ lid 
 
  

 
10%/15%/20% 

 
10%/15%/20%        

 
 



1. Inning van contributie via LISA/Mollie 
De inning van contributies zal vanaf augustus 2022 niet meer lopen via ClubCollect, maar worden 
uitgevoerd in samenwerking met LISA/Mollie. De inning zal als volgt plaats gaan vinden: 

- In augustus ontvangen de leden een email met het verzoek tot het betalen van de 
contributie. Via een link in de email wordt een beveiligde betaalpagina bereikt waar de leden 
een keuze kunnen maken voor de wijze van betaling. Er zijn twee opties:  

o Betaling ineens 
▪ Het lid heeft de keus uit betaling via incasso of iDeal.   

o Betaling in termijnen 
▪ Alleen mogelijk d.m.v. incasso. 
▪ per termijn wordt EUR 1,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 
▪ Het maximaal aantal termijnen is 6. Voor deze optie kan t/m 30 september 

2022 worden gekozen. De volledige contributie dient derhalve uiterlijk 1 
maart 2023 te zijn betaald (betalingen in september, oktober, november, 
december, januari en februari). 

- Indien de contributie op 1 maart 2023 nog niet is voldaan, zullen maatregelen worden 
getroffen om de contributie via een incassobureau te incasseren. De extra kosten hiervoor 
zullen aan de betreffende leden worden doorberekend. 
  

2. Voor langdurige blessures/zwangerschap is er een regeling met betrekking tot de contributie. 
Afhankelijk van de tijdsduur van de blessure (minimaal 4 maanden) en bij zwangerschap is een 
kortingsregeling mogelijk van maximaal 50% op de jaarcontributie tot een minimum van het niet-
spelende lidmaatschap. Voor dezelfde blessure kan eenmaal een beroep worden gedaan op deze 
regeling. De aanvraag dient door de penningmeester te worden goedgekeurd. 

 
3. Zaalhockeybijdragen: Alle A t/m E teams nemen tijdens de winterstop verplicht deel aan de 

zaalhockeycompetitie. Seniorenteams hebben zelf de keus om mee te doen.  
De leden, die voor genoemde teams spelen dienen bij hun contributienota een zaalhockeybijdrage 
te leveren van € 88 per persoon voor A t/m D-teams en senioren en € 52,- voor E-teams. Deze 
zaalhockeybijdrage is bedoeld voor de betaling van de huur van zalen (inclusief de Cartouche 
Dome) voor de zaalcompetitie, de KNHB-zaalafdrachten en de 1e zaaltraining. De kosten voor de 
2e zaaltraining (voor E&O verplicht en voor breedte teams op eigen verzoek) in de Cartouche 
Dome of in extern gehuurde zalen worden over deze teams verdeeld en apart in rekening 
gebracht.  
Daarnaast worden extra zaalhockeybijdragen gerekend ten behoeve van de trainers/coaches: € 
31,- voor de E&O teams A t/m E, € 16,- voor de overige E-teams en voor de breedteteams. 

 
Als een lid door blessures niet kan deelnemen aan de zaalhockey kan op verzoek van dat lid en na 
goedkeuring door de penningmeester, de zaalhockeybijdrage worden teruggestort. Het verzoek 
dient voor 1 maart van het jaar te worden gericht aan administratie@hc-cartouche.nl. Verzoeken 
die na 1 maart worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. 

 
4. De bijdrage voor Eerste team spelers (H1, D1, JA1, JB1, JC1, MA1, MB1, MC1) bedraagt € 180 per 

persoon. Voor JD1 en MD1 bedraagt de bijdrage €134. Deze bijdrage is een tegemoetkoming in de 
extra kosten die voor de selectieteams worden gemaakt. Deze bijdrage is verschuldigd door de 
spelers die op 1 september 2022 volgens de Cartouche spelerslijst deel uitmaken van de 
genoemde selectieteams. Voor spelers die in de loop van het seizoen uit een selectieteam vallen, 
kan de bijdrage op verzoek en pro rata worden terugbetaald afhankelijk van het besluit door het 
bestuur.  
 
Voor de Opleidingsteams (H2, D2, JB2, JD2, MB2, MD2) bedraagt de selectiebijdrage € 93. 
De teams JC2 en MC2 betalen €139 aangezien zij 1 training extra krijgen. 

mailto:penningmeester@hc-cartouche.nl


 
5. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen 

bedrag aan inschrijfgeld te betalen; als men het lidmaatschap beëindigd heeft en men na enige 
tijd weer lid van Cartouche wordt, is er dus niet opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. Doel van het 
inschrijfgeld is het creëren van een binding met de vereniging voor de langere termijn. Net zoals 
de reguliere contributie wordt het inschrijfgeld gebruikt voor de exploitatie van Cartouche. 
Seniorenteams die zich als volledig team (12 spelers of meer) in één keer inschrijven, zijn 
vrijgesteld van inschrijfgeld.  
Ben je student en word je lid, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen. Voeg wel een kopie van je 
OV-jaarkaart als bijlage toe aan het inschrijfformulier. 

 
6. Administratiekosten inschrijving: Bij de inschrijving vragen we een bedrag aan 

administratiekosten. Doel van de administratiekosten is om als bewijs te dienen van de 
inschrijving. Dit bedrag dient door het lid binnen 2 weken na aanmelding te worden overgemaakt 
op bankrekeningnummer NL28RABO0127623906 t.n.v. VMHC Cartouche, Voorburg onder 
vermelding van 'administratiekosten' en het lidnummer. Na ontvangst van het inschrijfformulier 
en de administratiekosten wordt de aanmelding verwerkt en door de ledenadministratie via e-mail 
een bevestiging van de inschrijving gestuurd. Het betaalde bedrag aan administratiekosten 
inschrijving zal bij lidmaatschap worden verrekend met het eenmalig te betalen inschrijfgeld. 

 
7. De gezinskorting geldt vanaf het 3e en volgende (thuiswonende) lid van een gezin, waarbij 

meegenomen worden de leden, die volledige contributie betalen. De korting bedraagt 10% voor 
het 3e lid, 15% voor het 4e lid en 20% voor ieder extra lid (5e lid en meer). 

 

8. Flexhockey 
Personen, die geen lid zijn van Cartouche en in reguliere seniorenteams willen invallen, kunnen 
zich uiterlijk in de week voorafgaand aan de wedstrijd daarvoor aanmelden conform de 
inschrijfprocedure op de website. Het lid zal tijdelijk worden ingeschreven en zal voor die 
specifieke wedstrijd speelgerechtigd zijn. De contributie voor het eenmalig invallen bij 
seniorenteams bedraagt € 25,- per wedstrijd. 
Stel de ledenadministratie hiervan tijdig op de hoogte via ledenadministratie@hc-cartouche.nl.  

 

mailto:ledenadministratie@hc-cartouche.nl

