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1. Algemeen 
Alle nieuwe leden ontvangen bij aanvang van hun seizoen een contributiefactuur. De factuur dient betaald te 
worden door het lid of door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger die zich daarmee verantwoordelijk stelt 
voor de betaling van de contributie.  
Na ontvangst van de contributie wordt er voor het lid een spelerskaart aangevraagd bij IJNL (ijshockeybond), 
met een geldigheidsduur van een seizoen.  

2. Contributie 
De facturen worden in de 3e week van augustus voor het aankomende seizoen verstuurd en moeten vóór 1 
september volledig betaald zijn om de hierna genoemde kortingen te ontvangen. Ook eventuele oude 
openstaande termijnen en openstaande boetes moeten voor die datum zijn betaald.  
 
Het is mogelijk om in 7 gelijke termijnen te betalen dit geschiedt via automatische incasso. Zie 2.3.3.  
 
U betaald contributie voor het team waar de speler bij aanvang van het seizoen is ingedeeld. Na verschuiving 
tussen teams wordt geen restitutie toegekend.  
 
Indien de contributie (of een gedeelte hiervan) vóór aanvang van het seizoen niet is voldaan, mag men niet 
deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. De toegangspas tot de ijsbaan wordt dan tevens geblokkeerd.  
 
Wij willen er met nadruk bij zeggen dat het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen. Wanneer er 
tussentijds wordt opgezegd zal er geen restitutie van contributie plaatsvinden.  
In alle andere gevallen beslist het bestuur in het bestuurlijk overleg.  

2.1 Aantal trainingen en wedstrijden per team  

In de onderstaande tabel is aangegeven hoeveel trainingen er per team zijn en ook wat we verwachten aan 
wedstrijden per team.  
 

Team Aantal trainingen en wedstrijden per week 
IJshockeyschool 1 maal 1u training en geen wedstrijden  
U9 2 maal 1u training en wedstrijd in het weekend  
U11 2 maal 1u training en wedstrijd in het weekend  
U13 2 maal 1u training en wedstrijd in het weekend  
Junioren 1 maal 1u training en oefenwedstrijden 
Divisie 1 maal 1u training en wedstrijd in het weekend 
Recreanten 1 1 maal 1u training en wedstrijden (doorstroming naar divisie team mogelijk)  
Recreanten 2 1 maal 1u training en oefenwedstrijden (doorstroming naar divisie/recreanten team mogelijk)  
Ladies 1 maal 1u training en oefenwedstrijden 

2.2 Deelname aan toernooien 

Om te kunnen deelnemen aan toernooien moet er bijna altijd, per deelnemend team, een bijdrage worden 
betaald. Deze bijdrage zit niet bij de contributie inbegrepen. Uitzondering op deze regel is dat er voor 
jeugdteams door de vereniging 1x per team per seizoen 50% van de bijdrage wordt vergoed. 
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Hoogte van de contributie 

In de onderstaande tabel is de contributie voor een seizoen aangegeven. Een seizoen loopt van oktober tot en 
met april. 
 

Team Leeftijd Contributie* Contributie bij betaling in termijnen 
IJshockeyschool t/m 12 jaar € 175,-- € 175,-- 
U9 tot 9 jaar € 350,-- € 375,-- 
U11 tot 11 jaar € 350,-- € 375,-- 
U13 tot 13 jaar € 475,-- € 500,-- 
Junioren tot 18 jaar € 350,-- € 375,-- 
Divisie vanaf 18 jaar € 475,-- € 500,-- 
Recreanten 1 vanaf 18 jaar € 400,-- € 425,-- 
Recreanten 2 vanaf 18 jaar € 350,-- € 375,-- 
Ladies ** Vanaf 14 jaar € 350,-- € 375,-- 

* Prijzen zijn afgestemd en gebaseerd op groeiplannen van de club en kunnen mogelijk volgend seizoen wijzigen. 
** Speel je naast je eigen team ook bij de ladies dan kost dit €100 (125) euro extra per seizoen 

 
2.2.1 Betaaltermijnen en kortingen  

• 1e incasso zal voor 1 september worden afgeschreven, laatste betaling is voor 1 april  
• Als een termijn bedrag niet kan worden afgeschreven zal er 5 euro administratiekosten gerekend 

worden. Deze termijn zal binnen 2 weken nogmaals worden afgeschreven inclusief de 5 euro. 
• Voor een 2e lid van dezelfde familie geldt een korting van € 50,- (niet voor de ijshockeyschool)  
• Voor een 3e lid van dezelfde familie geldt een korting van € 100,- (niet voor de ijshockeyschool)  
• Korting door middel van een eenmalige betaling geldt alleen bij volledige betaling voor aanvang van 

het seizoen en betaling voor 1 september. 
• Voor een nieuw lid (indien afgelopen 2 seizoenen geen lid geweest van een andere club) geldt een 

instapkorting van 10% op het totale bedrag bij aanvang seizoen (bij latere start is de korting naar 
rato).  

• Voor goalies geldt een contributie korting van 75% bij het gebruik van eigen gear. Bij gebruik van 
goalie gear van de Yeti’s wordt 100% in rekening gebracht van de contributie. De Goalie gear blijft te 
allen tijde eigendom van de club. 

2.2.2 Betalingskorting bij tussentijdse seizoenstart (geldt alleen voor nieuwe leden)  
Bij contribuanten die tijdens het seizoen lid worden, wordt de contributie naar rato aantal maanden in 
rekening gebracht. Pas na betaling kan deelgenomen worden aan de trainingen en wedstrijden. Het seizoen 
telt 7 maanden en men betaalt voor de maand waarin men start.  
Voor de ijshockeyschool en (jeugd) recreanten zijn de eerste 2 lessen gratis. Hierna kan men nog € 7,50,-  per 
les betalen voor de IJshockeyschool tot een maximum van 2 aansluitende lessen (2 weken). Hierna dient er 
normaal contributie te worden betaald welke tijdsevenredig en naar rato wordt verrekend.  

2.2.3 Automatische Incasso 
Bij het versturen van de contributie facturen wordt ook een machtiging meegestuurd voor de automatische 
incasso. Deze dient voor 1 september getekend retour te worden gestuurd zodat deze in gang kan worden 
gezet. 

2.3 Doorstroming binnen teams 
In geval van het doorstromen naar een wedstrijd team vanuit de ijshockeyschool of recreanten wordt het 
verschil in contributie tijdsevenredig en naar rato voor het resterende seizoen berekend. 

2.4 Korting bij aanbrengen nieuwe jeugd leden  

Voor jeugdleden: voor elk nieuw lid, die via jou lid wordt van de vereniging ontvang je van ons €25,-. Het 
nieuwe jeugdlid moet op zijn inschrijfformulier aangeven dat hij/zij via jou lid is geworden. Het bedrag ontvang 
je aan het einde van het verenigingsjaar, indien jouw contributie en die van het nieuwe jeugdlid volledig 
betaald zijn. 
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3. Wanbetaling  
1. Indien een lid na herhaald om betaling te zijn verzocht niet aan zijn/haar financiële verplichting voldoet, 

kan het bestuur besluiten over te gaan tot ontzegging van toegang tot de trainingen/wedstrijden. Van deze 
ontzegging wordt het betreffende lid schriftelijk door het bestuur op de hoogte gesteld. De ontzegging 
wordt opgeheven nadat alle achterstallige contributiebedragen zijn voldaan 

2. Indien een betalingstermijn door omstandigheden niet geïncasseerd kan worden dan moet het lid dit zo 
snel als mogelijk melden aan de penningmeester via email: penningmeester@ijshockeyclub-yetis.nl  

3. Indien niet binnen de gevraagde betalingstermijn betaald wordt vervalt de eventuele korting en sturen wij 
een eerste herinnering. Het openstaande bedrag dient dan binnen 14 dagen alsnog betaald te worden.  

4. Indien niet binnen 14 dagen na de eerste herinnering betaald is krijgt het lid een laatste herinnering en 
wordt er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Tevens wordt de toegangspas voor de ijsbaan 
geblokkeerd en de toegang tot het ijs ontzegd.  

5. Alle in- en buitengerechtelijke kosten, voorvloeiend uit het niet of niet-tijdig voldoen aan de verplichting 
tot contributiebetaling, komen voor rekening van het betreffende lid. 

4. Contributie “sponsor” factuur  
Naast de normale opties om te sponsoren is het mogelijk om een contributiesponsorfactuur aan te vragen. Hier 
zal een 20% extra over het totale factuurbedrag berekend worden. Dit bedrag komt weer ten goede aan de 
club.  

5. Boetes 
5.1 Boetes bij te weinig spelers  

Voor alle teams die competitie spelen geldt dat als men niet voldoende spelers (1 goalie en 5 veldspelers) op de 
been kan brengen om een wedstrijd te spelen dit tijdig gemeld moet worden bij het bestuur.  
 
Er kan dan bij de IJNL verplaatsing van de wedstrijd worden aangevraagd. Indien dit niet of te laat gebeurt, zal 
er een boete voor dit team volgen van € 500,- (IJNL reglement). Deze kosten komen voor de rekening van het 
desbetreffende team en niet voor de club zelf. 
 

5.2 Boetes opgelegd aan spelers door IJshockey Nederland (IJNL) 

Indien de IJNL als (aanvullende) tuchtmaatregel een geldboete oplegt aan een aan onze vereniging verbonden 
persoon (lid of vrijwilliger), dan wordt deze boete doorbelast aan die betreffende persoon. 
 
Indien de IJNL als (aanvullende) tuchtmaatregel een verplichting tot het betalen van schadevergoeding oplegt 
aan een aan onze vereniging verbonden persoon (lid of vrijwilliger), dan wordt deze boete in volledigheid 
doorbelast aan die betreffende persoon. 


