Procedure opzegging (onder voorbehoud) lidmaatschap Cartouche
Opzeggingen voor de (jongste) jeugd, senioren, trimleden en zwerfleden dienen vóór 1 mei plaats te
vinden.
Opzeggingen kunnen online worden doorgegeven via het online opzegformulier. Dit is na
inloggen te vinden onder Club>Opzegformulier.
Opzeggingen worden gemeld aan:
Ledenadministratie VMHC Cartouche
Veurselaan 107
2272AT Voorburg
Opzeggingen kunnen ook per mail worden verstuurd naar: ledenadministratie@hc-cartouche.nl
Opzeggen onder voorbehoud
Opzeggen onder voorbehoud is uitsluitend mogelijk voor jeugdleden die aannemelijk kunnen maken
dat er sprake is van een onzekere toekomst door eindexamen / studie. Ook het opzeggen onder
voorbehoud dient vóór 1 mei plaats te vinden.
Wanneer onder voorbehoud wordt opgezegd, betekent dit:
1) dat desbetreffend jeugdlid in eerste instantie niet zal worden meegenomen in de
(voorlopige) teamindeling van komend seizoen. Tenzij het jeugdlid na 1 mei maar voor de
bekendmaking van de teamindeling heeft aangegeven (conform punt 3) zijn lidmaatschap
toch te willen voortzetten.
2) dat er voor desbetreffend jeugdlid wel een garantie is op een plek binnen de lijn waar dit
jeugdlid op basis van zijn/ haar leeftijd onder valt; er kan in principe geen garantie worden
gegeven in welk team het jeugdlid wordt (na)geplaatst.
3) dat desbetreffend jeugdlid (of diens wettelijk vertegenwoordiger) zo snel mogelijk maar
uiterlijk vóór 1 juli de ledenadministratie schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) dient te
informeren als hij/ zij het lidmaatschap toch wil voortzetten. Bijvoorbeeld wanneer de
studieplannen voor het komende studiejaar zijn gewijzigd. Indien er sprake is van
herexamens dient dit z.s.m. te worden doorgegeven (doch vóór 1 juli) aan de
ledenadministratie. In dit geval kan de opzegtermijn eenmalig worden verlengd tot 17 juli.
4) dat indien van desbetreffend jeugdlid vóór 1 juli geen schriftelijke reactie is ontvangen door
de ledenadministratie het lidmaatschap van desbetreffend jeugdlid automatisch zal worden
beëindigd. Indien i.v.m. herexamens uitstel is gevraagd, geldt dezelfde procedure als vóór 17
juli geen schriftelijke reactie is ontvangen door de ledenadministratie.
Verzoeken tot voortzetting van het lidmaatschap die na 1 juli, en bij herexamens na 17 juli,
binnenkomen en waarbij sprake is van een uitzonderlijke situatie, zullen ter beoordeling worden
voorgelegd aan de (jeugd)commissie/bestuur.
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