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Uitgangspunten	voor	contributiebetaling	&	facturering	bij	BH&BC	Breda	
	
Contributie	
Alle	 leden,	 met	 uitzondering	 van	 ereleden,	 zijn	 jaarlijks	 contributie	 verschuldigd.	 Voor	 het	
beoefenen	van	zaalhockey	is	een	afzonderlijke	contributie	verschuldigd.		
De	hoogte	van	de	contributie	en	het	entreegeld	wordt	eens	per	twee	jaar	vastgesteld	door	de	
ALV.	 De	 aldus	 vastgestelde	 contributies	 alsmede	 een	 eventueel	 gezinsmaximum	 worden	
vervolgens	 jaarlijks	 geïndexeerd	 op	 de	 wijze	 als	 in	 de	 statuten	 bepaald.	 De	
contributiebedragen,	 het	 entreegeld	 en	 de	 hoogte	 van	 eventuele	 administratieve	 toeslagen	
voor	het	volgende	hockeyseizoen	worden	vóór	1	juni	van	het	lopende	seizoen	gepubliceerd	op	
de	website.	
	
Entreegeld	
Ieder	 nieuw	 lid	 is	 entreegeld	 verschuldigd	 bij	 toetreding	 tot	 de	 vereniging.	 Oud-leden	die	
voorheen	 reeds	 entreegeld	 hebben	 betaald,	 zijn	 bij	 opnieuw	 aanmelden	 géén	 entreegeld	
verschuldigd.	 Het	 bestuur	 is	 gemachtigd	 in	 bijzondere	 gevallen	 ontheffing	 tot	 betaling	 van	
entreegeld	te	verlenen.	
	

Inning	van	contributie	
Voor	de	inning	van	de	contributie	is	BH&BC	Breda	een	samenwerkingsverband	aangegaan	met	
ClubCollect.	 ClubCollect	 is	 geen	 incassobureau,	 maar	 een	 ondersteunend	 middel	 voor	 onze	
club	om	ervoor	te	zorgen	dat	contributie	innen	makkelijker	gaat.	Aan	het	begin	van	het	seizoen	
ontvangt	 ieder	 lid	 een	 betaalverzoek	 via	 e-mail,	 sms	 en/of	 per	 post.	 Hierin	 staat	 een	 link	
waarmee	het	lid	op	zijn/haar	persoonlijke	betaalpagina	komt.	Op	deze	pagina	kan	het	lid	een	
betaalkeuze	 maken:	 hier	 kan	 het	 lid	 kiezen	 tussen	 betalen	 in	 termijnen	 en	 om	 de	 gehele	
contributie	ineens	te	betalen.	Als	ervoor	wordt	gekozen	om	ineens	te	betalen	dan	heeft	het	lid	
de	 keuze	 tussen	 een	 betaling	 via	 iDEAL	 en	 via	 automatische	 incasso.	 Bij	 de	 keuze	 om	 in	
termijnen	te	betalen	gaan	de	betalingen	altijd	via	automatische	incasso	en	wordt	er	een	kleine	
administratieve	bijdrage	van	€2,-	per	betaling	per	 lid	 in	 rekening	gebracht.	Voorafgaand	aan	
iedere	afschrijving	krijgt	het	lid	een	aankondiging	zodat	het	lid	altijd	netjes	op	de	hoogte	is	en	
ervoor	kan	zorgen	dat	er	voldoende	saldo	op	de	rekening	staat.		
	
Er	 zullen	 enkele	 persoonsgegevens	 zoals	 adres,	 e-mailadres	 en	 telefoonnummer	 worden	
gedeeld	 met	 ClubCollect.	 Dit	 is	 nodig	 om	 de	 betaalverzoeken	 te	 kunnen	 versturen.	 De	
persoonsgegevens	 zullen	 nooit	 worden	 verspreid	 of	 worden	 gebruikt	 voor	 commerciële	
doeleinden	 en	 zijn	 alleen	 zichtbaar	 voor	 de	 penningmeester.	 Het	 delen	 van	 de	
persoonsgegevens	 zal	 geheel	 conform	 de	 vereisten	 zijn	 onder	 de	 Wet	 Bescherming	
Persoonsgegevens	(artikel	8	onder	b	Wbp).		
	
Te	late	betaling	
De	contributie	dient	binnen	30	dagen	na	facturering	te	zijn	betaald.	Bij	overschrijding	van	deze	
termijn	zal	het	verschuldigde	bedrag	verhoogd	worden	met	een	administratieve	boete.	
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Een	 lid	 dat	 twee	 maanden	 na	 de	 vervaldatum	 nog	 niet	 volledig	 heeft	 voldaan	 aan	 zijn	
betalingsverplichtingen,	 kan	 in	 overeenstemming	 met	 het	 bepaalde	 in	 de	 statuten	 met	
onmiddellijke	 ingang	worden	geschorst	door	het	bestuur.	Dit	houdt	 in	dat	het	 lid	de	rechten	
die	aan	het	lidmaatschap	verbonden	zijn	niet	langer	kan	uitoefenen,	en	derhalve	ook	niet	aan	
trainingen	 en	 wedstrijden	 kan	 deelnemen,	 totdat	 geheel	 aan	 de	 achterstallige	
betalingsverplichtingen	is	voldaan.		
	
Opzegging	
Een	 lidmaatschap	 loopt	van	1	 juli	 tot	en	met	30	 juni	en	wordt	zonder	opzegging	stilzwijgend	
verlengd.	Opzeggen	van	het	lidmaatschap	dient	voor	1	juni	van	het	lopende	seizoen	plaats	te	
vinden.	 Opzeggen	 dient	 (bij	 voorkeur	 per	 e-mail)	 te	 geschieden	 aan	 de	 ledenadministratie	
(ledenadministratie@hcbreda.nl).	Een	aangetekende	brief	sturen	kan	ook,	stuur	die	dan	naar	
BH&BC	Breda,	Postbus	4898,	4803	EW	BREDA.	
Er	 wordt	 per	 e-mail	 een	 ontvangstbevestiging	 van	 de	 opzegging	 verstuurd.	 Als	 u	 geen	
bevestigingsmail	hebt	ontvangen	binnen	5	werkdagen	dan	kan	het	zijn	dat	de	opzegging	niet	is	
ontvangen.	 Controleer	 ook	 uw	 spam/junk	 e-mail.	 U	 dient	 dan	 contact	 op	 te	 nemen	met	 de	
ledenadministratie.		
Mondelinge	 afmeldingen	 of	 afmeldingen	 gericht	 aan	 trainers,	 coaches,	 managers,	 lijn	
coördinatoren,	 bestuursleden,	 etc.,	 kortom	 bij	 andere	 personen	 dan	 de	 ledenadministratie	
worden	niet	geaccepteerd.	
Indien	opzegging	plaatsvindt	op	of	na	1	juni	,	dient	men	het	gehele	contributiebedrag	voor	het	
eerstvolgende	seizoen	te	voldoen.	Hierop	worden	geen	uitzonderingen	gemaakt,	behalve	voor	
eindexamenkandidaten,	 die	 tot	 uiterlijk	 1	 week	 na	 bekendmaking	 van	 de	 definitieve	
examenuitslag	kunnen	opzeggen.	
Tussentijds	 opzeggen	 is	 niet	 mogelijk,	 ook	 niet	 in	 geval	 van	 verhuizing,	 werken	 in	 het	
buitenland,	 ziekte,	 blessures	 of	 overstappen	 naar	 een	 andere	 club	 of	 sport.	 Bij	 opzeggingen	
gedurende	het	seizoen	vindt	geen	restitutie	van	de	contributie	plaats.	
	
Restitutie	
Het	 beleid	 van	 BH&BC	 Breda	 is	 dat	 er	 voor	 het	 gehele	 seizoen	 contributie	 betaald	 dient	 te	
worden,	ook	indien	er	sprake	is	van	het	tijdelijk	niet	kunnen	deelnemen	aan	hockeyactiviteiten	
vanwege	een	blessure,	studie,	werk,	zwangerschap,	buitenlandverblijf,	etc.	
In	 geval	 van	 zwangerschap	 en	 voor	 studenten	 die	 stage	 lopen	 in	 het	 buitenland	 kan	 het	
lidmaatschap	tijdelijk	(pro	rate	parte)	worden	omgezet	naar	“niet	spelend	lid”.	Dit	kan	alleen	
na	uitdrukkelijk	voorafgaand	verzoek	van	het	lid,	voorzien	van	een	deugdelijke	onderbouwing	
en	gericht	aan	de	ledenadministratie.	
In	geval	van	overmacht	of	dringende	redenen	die	aanleiding	geven	tot	tussentijdse	opzegging	
kan	het	bestuur,	op	uitdrukkelijk	en	deugdelijk	gemotiveerd	verzoek	van	het	lid,	besluiten	het	
lidmaatschap	voor	de	 resterende	duur	van	het	 seizoen	om	te	 zetten	naar	 “niet	 spelend	 lid”.	
Algehele	restitutie	van	de	contributie	is	uitgesloten.	


