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Voorstel aanpassing contributie 
HC Hisalis 2016-2017 

Tijdens de ALV van november 2015 werd, tijdens een goede discussie, duidelijk dat de 

door het Bestuur voorgestelde contributieaanpassing niet op consensus kon rekenen. 

Afgesproken is toen om in overleg met een aantal van de aanwezigen van gedachten te 

wisselen over de opbouw van de contributie en aan de hand hiervan in het voorjaar met 

een aangepast voorstel te komen.  

Dit document is opgesteld om de voorgestelde wijzigingen in de contributie uiteen te 

zetten en te onderbouwen. Het bestuur heeft gedurende het huidige seizoen in de 

bestuursvergaderingen uitgebreid over de contributie gesproken en is tot de conclusie 

gekomen dat het huidige systeem vatbaar is voor verbetering. 

Er is ook gekeken naar verenigingen in de directe omgeving. De verenigingen zijn 

gekozen omdat zij qua grootte en locatie van ongeveer dezelfde orde zijn als Hisalis. 

Contributiestructuur 2015/2016 vergelijking verenigingen   

       

  Bennebroek Voorhout Noordwijk Katwijk Hisalis 

       

Spelende leden:       

Veteranen  340 250 285 230 256 

Senioren  340 250 285 230 256 

Studentenlid  225    

Junioren A 335 215 270 199 234 

Junioren B 335 215 270 199 234 

Junioren C 335 205 270 192 213 

Junioren D 335 205 270 192 213 

Junioren E  290 185,50 215 172 191 

Junioren F  250 147,50 150 172 169 

Tummen 170 147,50 150  153 

       

Trimleden  205 150 170  152 

G-Hockey    127 137 

       

Kledingtoeslag 25 - 15  - 

Inschrijfgeld 100 35 35 30 34 

Zaal  - 35 50 35 gedifferentieerd 

Selectietoeslag 25 40    

Factuur/boete - 25 35  35/50* 

Complexbijdrage - - 45   

Verzuimboete 
vrijwilligersdienst 

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

    * boete 2 mndn € 35,- / 3 mndn € 50,- 
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Voorstellen tot wijziging van de contributie 
 

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

verschillen in de manier waarop de vier verenigingen omgaan met hun 

contributiestructuur. Wat wel opvalt is dat Katwijk een structureel lagere contributie 

heeft dan de rest van de vergeleken verenigingen en Bennebroek een substantieel 

hogere contributie.   

Verder valt op dat de soorten lidmaatschap bij een aantal hockeyclubs anders geregeld 

zijn. Niet per definitie beter, maar dit kan een bron van inspiratie zijn.   

Voor de komende jaren is het bestuur voornemens een zorgvuldige afweging te maken 

of en op welke wijze een differentiatie doorgevoerd dient te worden in de contributie. Er 

moet met name een zeer zorgvuldige afweging gemaakt worden of er een selectie-

toeslag ingevoerd kan worden. 

 

Aanpassen van de contributiebedragen 

De vereniging heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met een verhoging van de 

vaste lasten. Het is de verwachting dat dit voor de komende jaren niet anders wordt 

daarom stelt het bestuur voor een contributieverhoging van: 9%.  

De hogere kosten zijn onder meer: 

 Door de constante groei van de hockeysport in de afgelopen jaren, is de vraag naar 

trainers toegenomen, daardoor zijn de tarieven van de trainers substantieel hoger; 

 hogere huur door de komst van het derde veld; 

 op korte termijn wordt er door de gemeente Lisse meer zelfwerkzaamheid van de 

club en de leden gevraagd voor wat betreft het onderhoud van het park; 

 de materiaalkosten zijn toegenomen in het algemeen en de keepersmaterialen in het 

bijzonder. 

 

Voorstel contributiestructuur HC Hisalis 2016 /2017 

       

         Huidig    9%  Voorstel  

Spelende leden:        

Senioren  256  279,04  279  

Junioren A 234  255,06  255  

Junioren B 234  255,06  255  

Junioren C 213  232,17  232  

Junioren D 213  232,17  232  

Junioren E 191  208,19  208  

Junioren F 169  184,21  184  

       
Tummen 153  166,77  166  
Trimleden 152  165,68  166  

G-hockey  137  149,33  149  

        

Inschrijfgeld 34  -  34  
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Toeslag voor teams die zaalhockey gaan spelen 

Met ingang van het seizoen 2015-2016 is zaalhockey een vast onderdeel van het 

hockeyseizoen voor elftallen en een groot aantal teams uit de Jongste Jeugd.  

Ook voor het komende seizoen worden zoveel mogelijk zalen gezocht voor 

trainingsmogelijkheden. Omdat pas vlak voor de start van het zaalhockeyseizoen 

duidelijk is wat hierbij de mogelijkheden zijn, kan over de hoogte van de zaalcontributie 

en de wijze van doorbelasting pas in het najaar gecommuniceerd worden. In een 

speciale nieuwsbrief aan de leden wordt uitleg gegeven over de invulling van het 

zaalhockeyseizoen en de bijbehorende kosten.  

 


