
 
 

Lidmaatschap - Contributie  

De contributie voor het seizoen 2022-2023 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 
mei 2022.  

De contributie bedraagt:  

Team Contributie 2022 – 2023 Toptoeslag 1e teams 

Senioren € 315 € 100 

Trimmers € 200  

Fithockey € 55  

Niet spelende leden € 55  

O18-jeugd € 290  

O16-jeugd € 290 € 70 alleen meisjes 

O14-jeugd € 280 € 60 alleen meisjes 

O12-jeugd € 280  

O10-jeugd € 220  

O8-jeugd € 195  
Stickies € 150  

Puppies € 85  

Funkey € 55  
 
Toptoeslag Senioren 
 
De 1e  seniorenteams (Heren 1 en Dames 1) betalen naast de contributie ook een toptoeslag van  
€ 100.  
 
De 1e teams krijgen voor deze toeslag een betaalde, ervaren trainer/coach en daarnaast wordt er 
zoveel mogelijk op het waterveld getraind. De thuiswedstrijden worden (als het in de planning past) 
op het waterveld gespeeld.  
 
Toptoeslag 1e jeugdteams  
 
De 1e  meisjes jeugdteams betalen vanaf de O14-leeftijd naast de contributie ook een toptoeslag. 
 
De 1e teams krijgen voor deze toeslag een betaalde, ervaren trainer/coach en daarnaast wordt er 
zoveel mogelijk op het waterveld getraind. De thuiswedstrijden worden (als het in de planning past) 
op het waterveld gespeeld.  
 
De hoogte van deze toeslag is als volgt: 
O14 - categorie € 60 
O16 - categorie € 70 
O18 - categorie € 80 

Fithockey  



 
 
Leden die niet lid zijn van de seniorenbond betalen € 70.  

Zaalhockey  

Zaalhockey is verplicht voor 1e teams en kost voor prestatieteams senioren- en jeugdelftallen € 95 
per persoon. Zaalhockey recreatie senioren- en jeugdelftallen kost € 80 per persoon.  

Zaalhockey 
 
Zaalhockey is verplicht voor de eerste seniorenteams en de jeugdteams waarvoor de toptoeslag 
geldt. Voor overige teams is zaalhockey op vrijwillige basis.  
 
Voor deelname aan het zaalhockey geldt de volgende aanvullende contributie (per persoon) welke 
gebruikt wordt voor trainingen en de bondsafdracht. 
 

 Recreatie Top 

Senioren € 80,- € 95,- 

Junioren (O12 T/m O18) € 80,- € 95,- 

Jongste Jeugd met competitie* € 60,- n.v.t. 
Jongste jeugd alleen trainen* € 40,-  

 
*de KNHB biedt alleen competitie aan voor de categorieën O9 en O10 

Inschrijfgeld  

Het inschrijfgeld is € 40 per persoon voor alle leden. Ongeacht of je nieuw of ooit lid bent geweest. 
Ook bij proforma opzeggingen en later weer inschrijven wordt inschrijfgeld in rekening gebracht.  

 


