Datum: 16 april 2020
Aan: alle (ouders/verzorgers van) leden
Van: bestuur HC Delfshaven
Wat: Informatie lidmaatschap HC Delfshaven
HUIDIGE SEIZOEN
Het blijft een onwerkelijke tijd, het zal nooit wennen. Hoewel de periode dat we
leven in andere omstandigheden voortduurt, zijn wij als bestuur ook bezig met de
toekomst. We vinden het belangrijk dat het clubgevoel waar we de afgelopen
jaren zo hard aan hebben gewerkt met alle leden niet verloren gaat, ook niet in
deze periode dat we elkaar nauwelijks zien of spreken. Maar ook de financiële
situatie is een aandachtspunt. Want we zijn een jonge club en hebben nog niet
veel reserves kunnen opbouwen. In de vorige brief (coronabrief 2) hebben we al
verteld over onze zorgen rondom deze financiën. Daarover in deze brief meer.

VROLIJK NIEUWS
Sinds onze verhuizing naar
de nieuwe accommodatie is
ook hard gewerkt aan de
tuin, door meerdere
enthousiaste (ouders van)
leden. Adrianne, Sigrun en
Ilse zien nu hun eerder
aangeplante werk groeien
en vooral de tulpen in HC
Delfshaven kleuren staan er
geweldig bij! Ook zullen
deze groene vingers de
komende periode de planten
van het nodige water
voorzien, fijn! Het is helaas
voorlopig wel de enige
activiteit op onze
accommodatie.

LIDMAATSCHAP
Je lidmaatschap van onze hockeyclub wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Dat
betekent dat als we niks van je horen wij er vanuit gaan dat je lid blijft van onze
club.
En zeker nu hopen we dat er zoveel mogelijk leden lid blijven, zeker nu de
ledenaanwas door de corona maatregelen achterblijft bij de mooie en gezonde
groei die we de afgelopen periode hebben doorgemaakt.

CONTRIBUTIE HUIDIGE SEIZOEN
Een groot aantal leden betaalt de contributie jaarlijks. Een aantal leden betaalt
deze in delen en daarvan zal de incasso komende week (20-24 april) plaatsvinden.
Dat zal wat gek voelen nu er niet kan worden gespeeld. Toch willen we graag voor
alle leden dezelfde voorwaarden hanteren.
Graag willen we in het nieuwe seizoen (start september 2020) alle leden tegemoet
komen nu we niet kunnen hockeyen. Want daarvoor zijn we allen in een club
verenigd, we willen graag met elkaar sporten en een fijne en veilige plek bieden in
ons clubhuis. De vorm van deze tegemoetkoming zal een gezamenlijke activiteit
zijn die het gemis van dit seizoen zal goedmaken, of een korting op de contributie
voor alle leden in het nieuwe seizoen. Ideeën zijn overigens welkom!

CONTRIBUTIE
De incassodatum voor het komende seizoen 2020-2021 is omstreeks 1 juli 2020.
Indien in termijnen wordt betaald zal de incasso (extra kosten € 10,00) op de
volgende dagen plaatsvinden: 1 juli 2020, 1 september 2020 en 1 oktober 2020.
Kijk op onze website voor actuele informatie over de kosten van een
lidmaatschap: www.hcdelfshaven.nl (hoofdstuk “lid worden”)

OPZEGGING
Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 mei 2020.
Indien het lidmaatschap niet vóór 1 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, is
de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd. Na deze
datum melden wij onze leden namelijk aan bij de hockeybond en vanaf dat
moment gaan wij als club ook financiële verplichtingen aan.
Mocht je willen stoppen met hockey dan is het natuurlijk fijn als de coach en
trainer dat ook rechtstreeks van jou horen.

Daarnaast is een officiële opzegging per mail nodig:
administratie@hcdelfshaven.nl. De ledenadministratie verstrekt een
ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als
bewijs van opzegging.

BETALINGSREGELING
Wil je wel blijven hockeyen, maar wil je een betalingsregeling voor je contributie?
Neem dan contact op met onze penningmeester@hcddelfshaven.nl.

JEUGDSPORTFONDS
‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’. Dat is het motto van het Jeugdsportfonds.
Hierdoor kunnen kinderen tóch sporten bij een vereniging wanneer ouders de
contributie niet kunnen betalen. Het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoedt in zo’n
situatie de contributie van HC Delfshaven. Meer informatie en de voorwaarden kun
je vinden bij het Jeugdsportfonds Rotterdam. Je kunt hierover ook contact met het
bestuur opnemen via trainen@hcdelfshaven.nl of jeugd@hcdelfshaven.nl maar je
mag ons natuurlijk ook altijd aanspreken.
Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap en opzegging (Statuten HC
Delfshaven).

