AANMELDINGSFORMULIER
Secretariaat &
Ledenadministratie HHDH
DS van den Boschlaan 233
2286 PJ Rijswijk

HIJS HOKIJ DEN HAAG
Rekeningnummer: NL 04 ABNA 054.56.98.723
t.n.v. Hijs Hokij
Den Haag

Achternaam
Voorletters
Roepnaam
M/V
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
Email adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Meldt zich aan als:
o

Senior spelend lid

Team:__________________________________

o

Senior trainingslid

Team:__________________________________

o

Senior studenten lid

Team:__________________________________

o

Junior spelend lid

Team:__________________________________

o

Junior trainingslid

Team:__________________________________

o

Niet spelend lid

Bent u eerder lid geweest van een ijshockeyvereniging?

Ja / Nee

Naam vereniging:______________________________

Jaar:_________

Datum:__________________________

Handtekening*:__________________

* Voor nieuwe leden jonger dan 18 jaar dient de ouder/verzorger mede te ondertekenen.
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden, verbonden aan het lidmaatschap van de
ijshockeyvereniging HIJS HOKIJ DEN HAAG en kennis genomen te hebben van de Statuten en Huishoudelijk
Reglement (HHR) van de vereniging en de contributies zoals vermeld op pag. 3.
(Statuten en het HHR zijn op te vragen bij het Secretariaat of bij de Ledenadministratie)

Toelichting op het aanmeldingsformulier

Spelende leden en trainingsleden
Nieuwe leden dienen gelijktijdig met dit aanmeldingsformulier in te leveren:
-

2 pasfoto’s (alleen voor competitie spelende leden
kopie van legitimatiebewijs
bewijs van opzegging bij oude vereniging, als dit van toepassing is

Deze bescheiden dienen aangeboden te worden op het onderstaand adres:
Ledenadministratie Hijs Hokij Den Haag
t.a.v. Esther Calame
DS van den Boschlaan
2286 PJ Rijswijk
Voor juniorleden is er een splitsing in het stemrecht. Juniorleden tot en met 15 jaar hebben zelf geen
stemrecht. Dit recht gaat over op één van de ouders / verzorgers. Juniorleden vanaf 16 jaar en ouder hebben
zelf stemrecht.
Niet spelende leden
Onder deze leden worden verstaan, zij die op verzoek van het bestuur een functie bekleden binnen de
vereniging (kaderleden). Zij dienen tenminste 18 jaar te zijn en hebben dezelfde rechten en plichten als
seniorleden met uitzondering van de contributieplicht.
Donateur
Een donateur is iemand die de vereniging steunt door tenminste €12,50 per seizoen aan de vereniging bij te
dragen. Een donateur heeft geen stemrecht en kan geen bijzondere rechten ontlenen aan zijn/haar
donateurschap.
Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand uiterlijk voor 1 mei.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Oud leden die binnen 12 maanden na opzegging opnieuw tot de vereniging willen toetreden, moeten €25,00
administratiekosten betalen bovenop de contributie (art.16 HHR)
Betaling van contributie
Elk lid dient voor aanvang van het nieuwe seizoen de contributie volledig te hebben voldaan. U ontvangt voor
de betaling tijdig een factuur. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid van betaling in termijnen, dan dient u
een verzoek hiervoor in te dienen bij de penningmeester, doch dient de volledige contributie voor eind
november van het lopende seizoen te worden betaald.
Wanneer aan de contributieplicht niet wordt voldaan, behoudt het bestuur het recht het lid de deelname aan
de trainingen en wedstrijden te onthouden.
De contributie wordt ieder seizoen, met instemming van de ALV, vastgesteld.

Overigen
- Mochten er als gevolg van uw eerdere lidmaatschap van een ijshockeyvereniging door de Nederlandse
IJshockeybond (NIJB) overschrijvingskosten in rekening worden gebracht, dan komen die te uwen laste
en zullen deze per ommegaande aan u worden gefactureerd.
- Wanneer er boetes aan u worden opgelegd door de NIJB als lid van Hijs Hokij Den Haag, dan zijn deze
boetes voor uw eigen rekening.
- Hijs Hokij Den Haag is niet aansprakelijk voor diefstal en ongevallen en daarmee verbandhoudend
schade of letsel, ten tijde van trainingen en wedstrijden.

Tarieven contributie seizoen 2015-2016
U8
U10
U12
U14 & U17
e
1 Divisie
Crusaders
The Hague Bullets
Hurricanes
Old Flames
Ongetemd
Fire Birds
Trainingslid

€ 450,00
€ 550,00
€ 650,00
€ 650,00
€ 650,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 350,00

Trainen 2x per week
Trainen 2x per week
Trainen 2x per week
Trainen 2x per week
Trainen 2x per week
Trainen 1x per week
Trainen 1x per week
Trainen 1x per week
Trainen 1x per week
Trainen 1x per week
Trainen 1x per week
Traint 1x per week

€ 50,00
€ 50,00

2x per week
1x per week

Bovenstaande prijzen zijn per seizoen

Schaatsklas junioren
Schaatsklas senioren

Bovenstaande prijzen zijn per maand en exclusief borg & huur materiaal

Wanneer er vanuit 1 gezin meerdere leden aangemeld zijn (ingeschreven op hetzelfde adres) geldt een
korting van 10% vanaf het tweede spelende lid. Hierbij geldt dat de hoogste contributie altijd volledig betaald
wordt.

www.hijshokij.nl
info@hijshokij.nl

