Beste (ouders van onze) leden,
Door de huidige Corona maatregelen kan er op dit moment door de senioren van Hijs Hokij niet
worden getraind en kunnen er door zowel senioren als de jeugd geen wedstrijden worden gespeeld.
De landelijke competitie is stilgelegd. De jeugd mag wel trainen en onderlinge wedstrijden spelen.
Naar aanleiding van deze maatregelen hebben wij als bestuur van een aantal leden vragen
ontvangen over de contributie. Leden vragen zich bijvoorbeeld af of zij een (gedeeltelijke) teruggave
van de betaalde contributie kunnen verwachten. Wij begrijpen als bestuur dat de huidige situatie
vragen oproept over de contributie. Door middel van dit bericht willen wij meer duidelijkheid geven
over het huidige uitgangspunt.
De jeugdleden tot en met U19 kunnen tot nu toe het volledige trainingsprogramma blijven volgen.
De gereserveerde (thuis) wedstrijdblokken worden volledig benut voor aanvullende trainingen en/of
onderlinge wedstrijden. Dit betekent dat de volledige kosten van de jeugdteams voor de vereniging
ook gewoon doorlopen. De volledige reeds gefactureerde contributie is derhalve verschuldigd.
In beginsel geldt hetzelfde voor het eerste divisie team omdat na 14 oktober in aangepaste vorm (in
groepjes van 4 met 1,5 meter afstand) twee keer per week is doorgetraind. Wedstrijdijs is echter niet
aangeboden voor aanvullende trainingen. Vanaf 4 november kan er nog maar met groepjes van 2
worden getraind waardoor verder trainen praktisch onmogelijk is geworden.
Voor de seniorleden geldt dat zij feitelijk vanaf 14 oktober niet meer hebben kunnen trainen en geen
wedstrijden hebben kunnen spelen. Weliswaar is aangeboden om binnen de Corona-maatregelen
(groepjes van 4 en 1,5 meter afstand) door te trainen doch hier is niet of nauwelijks door teams
gebruik van gemaakt.
Als bestuur is ons uitgangspunt op dit moment dat wij voor de jeugdleden de volledige contributie
voor het seizoen 2020-2021 innen. Voor de seniorleden en 1e divisie team zullen wij (indien tot 31
december niet kan worden getraind) een compensatie aanbieden op de verschuldigde contributie en
wel als volgt:

Senior trainingsleden
Senior spelende leden
1e Divisie spelers

Contributie
2020/21
385
625
900

Compensatie
192,50
300
175

Restant
verschuldigd
192,50
325
725

De contributie is de grootste inkomstenbron van de vereniging. Deze wordt jaarlijks bepaald op basis
van het dekken van al onze kosten. Bijna 95% van de contributie gaat op aan ijshuur. De overige
kosten (trainers/coaches, bijdrage aan IJshockey Nederland, etc) dekken we voornamelijk uit de
kantine opbrengst, sponsorgelden en collectes bij Bene-league wedstrijden. Door de Coronacrisis zijn
deze aanvullende opbrengsten volledig weggevallen.
Als bestuur hebben we met bovenstaande compensatieregeling getracht zo goed mogelijk recht te
doen aan het zo veel als mogelijk teruggeven van besparingen van niet afgenomen ijsuren in de
eerste helft van het seizoen. Hierbij moeten we helaas wel rekening houden met de doorlopende
kosten en de weggevallen opbrengsten.

We zijn nog een financieel gezonde vereniging en dat willen we graag zo houden! Aangezien we niet
weten hoe lang de maatregelen standhouden, is de (financiële) toekomst onzeker. Voor onze
vereniging zijn daarom de inkomsten vanuit de contributie heel belangrijk.
Wij willen alle leden daarom vragen de verschuldigde contributie van dit seizoen voor 1 december te
voldoen. Juist in deze tijden is het belangrijk naast elkaar te blijven staan als verenging. Bij Hijs Hokij
dragen we de vereniging met zijn allen: wíj zijn de vereniging. Wij snappen dat we een beroep doen
op jullie solidariteit en hopen op jullie begrip.
Ter verduidelijking: bij Hijs Hokij betaal je contributie om lid te zijn van onze vereniging. Dit is anders
dan bijvoorbeeld bij een abonnement van een sportschool, waarbij er sprake is van een
overeenkomst. Waar er bij een sportschool sprake is van ‘wederkerigheid van rechten en plichten’ en
vaak maandelijks kunt opzeggen, is dit bij een verenging, als Hijs Hokij, niet het geval. Dus als een
training of wedstrijd niet kan doorgaan staat dat in principe los van de contributie. De huidige
situatie met de Corona maatregelen is natuurlijk wel wat langduriger, en we hopen dat met deze
compensatie-regeling een zo rechtvaardig mogelijke oplossing is gevonden.
Mochten er persoonlijke omstandigheden zijn, waardoor leden financiële moeilijkheden ervaren, en
zijn er nog geen betalingsregelen getroffen, dan kan er altijd contact opgenomen worden met de
penningmeester.
Wij hopen dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar weer snel mogen zien op De Uithof!
Namens het bestuur,
Esther Calame (Voorzitter)
Dennis Grootenboer (Secretaris)
Rob Hols (Penningmeester)
Den Haag, 15 november 2020

