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(Contributie)reglement Were Di Tilburg hockeyunit   

  

  

Algemeen  

  

1. De vereniging ‘Were Di Tilburg’ is een sportvereniging die bestaat uit de units hockey, 

tennis, jeu de boules, beachvolleybal (tot 31/12/17) en Lacrosse (vanaf 1/08/17), verder 

gezamenlijk te noemen: ‘Omnivereniging’.  

  

2. Met leden worden hier ook uitdrukkelijk de ouders en/of de wettelijk vertegenwoordigers 

bedoeld, indien een lid jonger dan 18 jaar is.   

  

3. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op de leden van de hockeyunit van Were Di 

Tilburg, verder te noemen: ‘Were Di hockey’ en is een nadere uitwerking voor de hockeyunit 

van het algemene huishoudelijk reglement zoals is vastgesteld door de Omnivereniging.  

  

4. Ieder lid (of indien het een minderjarig lid betreft de ouders of wettelijk vertegenwoordiger 

van het lid) wordt geacht de vereniging te ondersteunen en als vrijwilliger actief bij te dragen 

aan de ontwikkeling van Were Di.  

  

5. Ieder lid vanaf de junioren B is verplicht een scheidsrechterskaart te halen en bij verzoek 

wedstrijden te fluiten.  

  

6. Ieder lid en/of een ouder van een lid jonger dan 18 jaar, is verplicht tenminste één of twee 

bardiensten per hockeyseizoen te draaien.  

  

Tenue van Were Di hockey  

  

1. Het tenue van Were Di hockey bestaat uit een groen shirt, een grijze broek/rok en oranje 

sokken. Dit tenue is verkrijgbaar bij sportwinkel Club, gevestigd aan de Ringbaan Zuid 301 

(t.o. Willem II stadion) te Tilburg.  

  

2. Leden zijn verplicht tijdens competitiewedstrijden het tenue te dragen.  

  

3. Tijdens wedstrijden en trainingen zijn alle leden verplicht een bitje en scheenbeschermers te 

dragen.  

   

Lidmaatschap  

  

1. Lid worden van Were Di hockey kan middels het invullen van het aanmeldingsformulier dat 

op de website van Were Di onder het onderdeel hockey staat.  

  

2. Door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier geeft het aspirant lid (of 

ingeval van een minderjarige de ouders/wettelijk vertegenwoordigers) tevens te kennen dat 

hij het onderhavige reglement heeft gelezen en akkoord gaat met de bepalingen daarin.  
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Aanmeldingen worden geaccepteerd na afgifte van een machtiging tot automatische 

incasso. Ter bevestiging van de aanmelding wordt een e-mail ontvangen.   

  

3. Per datum ontvangst bevestigingse-mail is een lidmaatschap van Were Di hockey ontstaan 

en zijn de hierna genoemde rechten en de plichten behorend bij het lidmaatschap van Were 

Di hockey op het lid van toepassing.  

  

Inschrijfgeld  

  

1. Op het moment van de ontvangst van de bevestigingse-mail is eenmalig inschrijfgeld 

verschuldigd van € 25,-. De hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de 

ALV.  

   

2. Inschrijfgeld is ook verschuldigd door leden die na opzegging één of meerdere jaren later 

opnieuw lid worden van Were Di hockey.  

  

3. In geval van discussie of bijzondere gevallen beslist het bestuur van de hockeyunit over het 

heffen cq de hoogte van het inschrijfgeld.  

  

Contributie  

  

1. Ieder lid van Were Di hockey is contributie verschuldigd en dient dat tijdig te betalen.  

   

2. De hoogte van de contributie (exclusief zaalhockey, tophockeytoeslag en éénmalig 

inschrijfgeld) wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV. De actuele contributiebedragen zijn 

te vinden op de website van Were Di hockey. Voor de leeftijd gerelateerde contributie 

hanteert de KNHB als peildatum 1 oktober van het betreffende hockeyseizoen.  

  

3. Voor leden die deel uitmaken van de selectieteams geldt naast de normale contributie een 

extra bijdrage welke jaarlijks door het bestuur van de hockeyunit wordt vastgesteld.  

  

4. Voor leden die zaalhockey spelen geldt naast de normale contributie een extra bijdrage.  

  

5. Wie na 1 januari in het lopende verenigingsjaar lid wordt is – ongeacht de datum waarop het 

lidmaatschap aanvangt – voor het restant van het lopende verenigingsjaar de helft van de 

contributie verschuldigd die normaliter voor hem of haar zou gelden.  

  

4. Leden die (nog) geen machtiging hebben verstrekt dienen de volledige contributie jaarlijks 

vóór 1 augustus te betalen.  

  

5. Bij leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie in 3 termijnen worden 

geïncasseerd: eind juli, eind augustus en eind september.  

  

6. Ieder lid dient dat tijdig te betalen. Een lid is in verzuim door overschrijding van de bij de 

facturering opgegeven betalingstermijn van 30-dagen.  
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7. In geval van niet tijdige betaling zal het lid na 30-dagen aangemaand worden tot betaling 

over te gaan. Er geldt dan een nieuwe termijn van 14-dagen. 

 

8. Indien binnen voornoemde 14-dagentermijn niet is betaald, wordt het lid – zonder nadere 

ingebrekestelling – tevens de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 15% 

over de hoofdsom verschuldigd.  

  

9. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum, welke vermeld is in de factuur, niet volledig 

heeft voldaan aan de betalingsverplichting, kan door het bestuur met onmiddellijke ingang 

worden geschorst totdat de contributie, inclusief de boete van € 50,- volledig betaald is.  
  

10. In het geval een lid blijft weigeren te voldoen aan de betalingsverplichting, zal Were Di 

passende juridische maatregelen treffen. De kosten van voornoemde maatregelen zullen op 

het lid dat in gebreke blijft de contributie te voldoen, worden verhaald. 

 

Duo-lidmaatschap 

  

1. In senioren en veteranenteams is het toegestaan om als duolid lid te worden van Were Di als 

aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:  

• in het betreffende team zijn minimaal 12 leden met een normaal 

seniorenlidmaatschap; 

• duoleden kunnen zich alleen als duo en uitsluitend voor één team inschrijven; 

• op het moment dat één van beiden het duo-lidmaatschap opzegt, vervalt het duo-

lidmaatschap voor beiden. Het duo-lidmaatschap van de overblijvende duo wordt, als 

de overblijvende duo niets doet, na 1 juni automatisch omgezet in een normaal 

seniorenlidmaatschap; 

• ook op duoleden zijn alle bepalingen zoals vastgelegd in dit reglement onverkort van 

toepassing.   

 

Restitutie  

  

1. Verzoeken tot (gedeeltelijke) restitutie van contributie gedurende het verenigingsjaar kunnen 

uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd ter attentie van de penningmeester van de hockeyunit 

worden ingediend.  

  

2. Op de schriftelijke en deugdelijk gemotiveerde verzoeken wordt aan het einde van het 

hockeyseizoen in de maand juli beslist door het bestuur van de hockeyunit. De verzoeker 

krijgt in de maand juli schriftelijk bericht van het door het bestuur van de hockeyunit 

genomen besluit.  

  

3. Volledige restitutie van de contributie is uitgesloten.  
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Beëindiging lidmaatschap  

  

1. Opzegging, schorsing of royement gedurende het lopende verenigingsjaar zullen niet leiden 

tot contributierestitutie.   

  

2. Opzegging dient schriftelijk per e-mail (ledenadministratie@wereditilburg.nl) vóór 1 juni 

van enig jaar te gebeuren.  

  

3. Afmeldingen, die op een andere wijze binnenkomen worden niet in behandeling genomen.   

  

4. Onder intrekking van de afgegeven incassomachtiging zal de opzegging bevestigd worden.  

  

5. Het is mogelijk om onder voorbehoud (pro forma) het lidmaatschap op te zeggen. De 

opzegging onder voorbehoud dient, onder vermelding van de reden, vóór 1 juni schriftelijk 

bij de ledenadministratie (ledenadministratie@wereditilburg.nl) van de hockeyunit te worden 

ingediend. De opzegging onder voorbehoud geeft uitstel tot 1 augustus. Wanneer het 

lidmaatschap niet vóór 1 augustus definitief is opgezegd, is het lid gehouden voor het daarop 

volgende seizoen tenminste de contributie van een niet-spelend lid te betalen.  

  

6. Indien wordt opgezegd na 1 juni is contributie verschuldigd.  

  

Rechten en plichten lidmaatschap  

  

1. Deelname aan de door Were Di hockey georganiseerde activiteiten als trainingen en 

wedstrijden.  

  

2. Gebruikmaking van de door Were Di hockey ter beschikking gestelde faciliteiten.  

  

3. Voorstellen inbrengen bij het bestuur van Were Di hockey.  

  

4. Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Omnivereniging.  

  

5. Alle leden (of indien een lid minderjarig is hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers) zijn 

verplicht één of twee bardiensten per seizoen te draaien en te fluiten.  

  

6. Boetes opgelegd door de KNHB als gevolg van onder andere gele en/of rode kaarten, alsmede 

het laten meespelen van spelers uit een hoger geplaatst team en/of het verkeerd invullen van 

een (wedstrijd)formulier, worden aan het betreffende team doorbelast. Meer algemeen geldt, 

dat alle boetes, die door toedoen van een team worden opgelegd volledig worden doorbelast.  

  

  


