
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Soort lid Contributie 
20/21 

Covid-
19 I 
korting 

Covid-
19 II 
korting 

Saldo 
contributie 
20/21 

Eerste 
divisie 

€ 900 € -175 € -275 € 450 

Senior 
spelend lid 

€ 625 €-300 € -225 € 100 

Senior 
recreanten 

€ 385 € - 
192,50 

€ - 
142,50 

€   50 

Nieuwsbrief 8 
In deze nieuwsbrief 
o.a.: 
 
Compensatie contributie 

 

Nieuwe regels? 

 

Start nieuwe seizoen 

 

 

Het bestuur heeft de 
balans opgemaakt na een 
seizoen waarin door de 
senioren nauwelijks is 
gespeeld/getraind.  
In december 2020 heeft al 
een compensatie 
plaatsgevonden, maar nu 
aan het eind van het 
seizoen, is geheel 
duidelijk hoe het onderaan 
de streep eruit ziet. In de 
tabel hiernaast de 
definitieve compensatie 
voor de senioren. De 2e 
creditnota zal niet worden 
uitgekeerd (tenzij het 

Indeling jeugdteams 

lidmaatschap is beëindigd 
en het ex-lid daarom 
vraagt) maar worden 
verrekend met de 
verschuldigde contributie 
2021/22.   

In de week van 31 mei is er 
een vergadering van de 
technische commissie. In 
deze vergadering staat de 
indeling van de jeugdteams 
op de agenda. 
In principe speelt iedereen bij 
Hijs Hokij op de eigen leeftijd. 
Daar waar er uitzonderingen 
zijn, zullen deze met de 
betreffende speler/ouders 
worden besproken.  
De jeugdleden krijgen de 
indeling z.s.m. toegestuurd. 

Nieuwe spelregels? 

Vanuit de IIHF; de 
internationale 
ijshockeyfederatie is er een 
nieuw spelregelboek in 
voorbereiding. Op 5 juni 2021 
valt er een besluit of deze 
nieuwe spelregels ingevoerd 
gaan worden. Zo ja, dan 
volgen er meerdere 
aanpassingen waarvan we 
iedereen snel op de hoogte 
stellen. 

Compensatie contributie 

Seizoen 2020-2021 mei 2021 



 

 
 

 
 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het ziet er naar uit dat we in 
september 2021 kunnen 
starten met het nieuwe 
seizoen. De Uithof is 
voornemens om het ijs op de 
binnenbaan eerder terug te 
leggen en dan mogen we 
weer! 
Er zal dan wel gewerkt 
moeten worden met een 
aangepast schema om alle 
teams binnen te kunnen laten 
trainen. 

 

- We als vereniging gebruik hebben gemaakt van de TASO 
(tegemoetkoming amateursportorganisaties) regeling en daarmee subsidie 
hebben ontvangen die we inzetten voor het ijs in september. 

- We het nieuwe seizoen willen gaan starten met een ijshockeyschool voor 
de jeugd. 

- We in de periode na het natuurijs nog veel enthousiaste jeugd een 
proefles hebben kunnen laten volgen. 

- We meedoen aan de competitie voor club van het jaar en je nog kunt 
stemmen: https://www.clubvanhetjaar.nl/.  
 

Start nieuwe seizoen Goalietraining 
Al enige keren is er in het 
kader van regionale 
samenwerking van 
ijshockeyverenigingen contact 
geweest met het bestuur van 
Zoetermeer Panters, Leiden 
Lions en IJCU Dragons 
Utrecht.  
Eén van de ideeën over 
samenwerking is het 
aanbieden van een 
gezamenlijke goalietraining 
voor de jeugdgoalies. 

De jeugdgoalies zullen 
binnenkort worden 
geïnformeerd hoe dit 
waarschijnlijk wordt 
vormgegeven. 
 

https://www.clubvanhetjaar.nl/

