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Voorstel aanpassing contributiestructuur 
HC Hisalis 2016-2017 

Dit document is opgesteld om de voorgestelde wijzigingen in de contributiestructuur 

uiteen te zetten en te onderbouwen. Er is kritisch gekeken naar de huidige regeling 

m.b.t. de contributies zoals die momenteel op Hisalis gelden. Hierover heeft het bestuur 

gedurende het afgelopen (huidige) seizoen het meerdere malen gehad op de 

bestuursvergadering. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het huidige systeem vatbaar 

is voor verbetering. 

Er is ook gekeken naar verenigingen in de directe omgeving. Op de betreffende websites 

is veelal goed te vinden hoe de contributies etc. daar zijn ingericht, zodat de hoogte van 

de bedragen en overige randvoorwaarden redelijk simpel te vergelijken zijn. Deze 

verenigingen zijn gekozen omdat zij qua grootte, locatie en spelniveau ongeveer van 

dezelfde orde zijn als Hisalis. 

Contributiestructuur 2015/2016 vergelijking verenigingen   
      

 Benne- 
broek 

Voorhout Noordwijk Katwijk Hisalis 

      

Spelende leden:       

Veteranen 340 250,00 285 230 256 

Senioren 340 250,00 285 230 256 

Studentenlid  225,00    

Junioren A 335 215,00 270 199 234 

Junioren B 335 215,00 270 199 234 

Junioren C 335 205,00 270 192 213 

Junioren D 335 205,00 270 192 213 

Junioren E  290 185,50 215 172 191 

Junioren F  250 147,50 150 172 169 

Tummen 170 147,50 150  153 

Trimleden  205 150,00 170  152 

      

G-Hockey    127 137 

      

Kledingtoeslag 25 - 15  - 

Inschrijfgeld 100 35,00 35 30 34 

Zaal - 35,00 50 35 Gedifferentieerd 

Selectietoeslag 25 40,00   Zie toelichting 

Factuur/boete - 25,00 35  35/50* 

Complexbijdrage - - 45   

Verzuimboete 
vrijwilligersdienst 

 50,00   Wordt niet toegepast, is 
formeel 25 euro 
Best.besluit 2008 

    * boete 2 mndn € 35,- / 3 mndn € 50,- 
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Voorstellen tot wijziging in systematiek en hoogte bedragen 
 

Zoals uit het overzicht op de vorige pagina blijkt, zijn er in grote lijnen niet zo veel 

verschillen waarop de vier verenigingen omgaan met hun contributiestructuur. Wat wel 

opvalt, is dat Katwijk structureel lagere contributies heeft dan de rest van de vergeleken 

verenigingen en Bennebroek substantieel hoger. 

Verder valt op dat het bij een aantal hockeyclubs anders geregeld is wat betreft het 

aantal soorten lidmaatschap. Niet per definitie beter, maar dit kan een bron van 

inspiratie zijn.  

Met het oog op het komende seizoen wil het bestuur op de volgende gebieden de huidige 

contributiestructuur wijzigen.  

 

Toepassen van een selectietoeslag  

Het bestuur stelt voor om een aparte verhoging doorvoeren voor leden die in een 

selectieteam spelen. Dit heeft verschillende redenen.  

 

Aan de aan selectieteams wordt meer geld besteed wat betreft training en begeleiding. 

Twee keer anderhalf uur trainen door de hoogst opgeleide trainers die we kunnen 

vinden, die voor de tactische aspecten ook betaald op zaterdag mee gaan. Dit zijn kosten 

die volgens het bestuur (deels) doorberekend kunnen worden, omdat het hier een 

substantieel verschil maakt met de breedtesport.  

Een deel van de voorgestelde selectietoeslag bestaat uit een correctie voor het 

doorfiltereffect: selectieteams krijgen vaak training van de spelers uit de eerste 

seniorenteams. Zij hebben dus direct baat bij het feit dat deze spelers zelf ook training 

krijgen van “capabele trainers”. Kort gezegd dragen de selectieteams in het voorstel bij 

aan hun eigen ontwikkeling, door een klein deel van de trainerskosten van de eerste 

seniorenteams te dragen.  

Op basis van de selectietoeslag is de technische staf in staat ook de loop- en 

krachttraining te gaan organiseren  

Ook krijgen de trainers meer de ruimte om een beter opleidingsplan te ontwikkelen. 

 

Toeslag voor teams die zaalhockey gaan spelen 

Met ingang van dit seizoen organiseren we voor vrijwel de gehele vereniging 

zaalhockey. Hiervoor zijn zoveel mogelijk zalen gezocht voor trainingsmogelijkheden. 

De wijze van doorbelasting vindt plaats op basis van aantal uren binnen training. De zaal 

huur is niet is gebudgetteerd. Er is in een speciale nieuwsbrief uitgelegd aan de leden 

hoe dit systeem in elkaar steekt. 
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Aanpassen van de contributiebedragen 

Met het oog op de gestegen vaste lasten die de vereniging de afgelopen jaren is gaan 

maken stelt het bestuur een contributiestijging voor van 5% die hoger is dan de 

prijsindexatie.  

De hogere kosten zijn onder meer: Hogere huur door komst derde veld, meer 

zelfwerkzaamheid nieuwe huurcontract gemeente Lisse, hogere materiaalkosten 

keepersmaterialen.  
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  Huidig   5%  Voorstel Selectie 
Toeslag 

        

Spelende leden:        

Senioren  256  268,80  269 30 

Junioren A 234  245,70  246 25 

Junioren B 234  245,70  246 25 

Junioren C 213  223,65  224 25 

Junioren D 213  223,65  224 25 

Junioren E 191  200,55  201 nvt 

Junioren F 169  177,45  178 nvt 

Tummen 153  160,65  160  
        

Trimleden 152  159,60  160  

G-hockey  137  143,85  144  

        

Inschrijfgeld 34      

Zaal  gedifferentieerd 

       

 

 

Familiekorting 
 

Zoals vermeld in de notulen van de ALV 2014, heeft het bestuur de huidige regeling van 

de familiekorting vergeleken met de omliggende verenigingen en mogelijke varianten. 

Omliggende verenigingen maken of gebruik van een vast percentage of van een 

maximale gezinsbijdrage zoals Hisalis. Hieruit is naar voren gekomen dat de huidige 

regeling voor de meeste families met 4 of meer leden gunstig is. Het bestuur ziet geen 

reden om de huidige regeling aan te passen.  


