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Cartouche ABC - Regels en Beleid  
  

Opmerkingen en suggesties kan je mailen naar: lisa@hc-cartouche.nl  

  

Aanname  
  
Jaarlijks worden er van de wachtlijst nieuwe leden aangenomen:   

Bij de smurfen (leeftijd 6 jaar): 32 jongens/32 meisjes  

Bij de benjamini’s (leeftijd 7 jaar): 0 jongens/8 meisjes  

Bij de mini’s (leeftijd 8 jaar): 8 jongens/8 meisjes  

Bij de mini’s (leeftijd 9 jaar): 0 jongens/2 meisjes  

  

Voor de overige leeftijdscategorieën geldt dat er pas nieuwe leden kunnen worden 

aangenomen nadat er leden hebben opgezegd.  

De aanname wordt bepaald door het aantal teams, dat in een seizoen uitkomt.   

  

Ben je benaderd door de lijncoördinator voor een plek (voor je kind) in een team en heb je 

hierop positief gereageerd, dan wordt het lidmaatschap geactiveerd. Hierdoor ben je 

gehouden aan de rechten en plichten opgenomen in de statuten, huishoudelijk reglement en 

het Cartouche ABC.   

  

Wil je in hetzelfde jaar van aanname om wat voor reden dan ook het lidmaatschap voor 

aanvang van de competitie weer beëindigen dan kunnen daar kosten aan verbonden zijn, zie 

Sanctie voor (te late) opzegging.   

  

Het bestuur blijft altijd in (schrijnende) gevallen te kunnen beschikken en afwijken.  

  

Adreswijziging  
  

Ga je verhuizen dan graag een berichtje naar:  

  

Ledenadministratie VMHC Cartouche  

Veurselaan 107 2272AT 

Voorburg  

of per mail naar ledenadministratie@hc-cartouche.nl  

  

Contributie  
  

Hieronder tref je de contributiebedragen aan voor het seizoen 2019-2020, die in de ALV van 

7 mei 2019 zijn goedgekeurd.  

  

 Bij het bepalen van de contributies 2019-2020 is een aantal factoren in acht genomen, 

waaronder:  

- de stijging van onze algemene kosten, met name accommodaties (Veld 2, Veld 7 en 

jaarlijkse indexatie)  
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- het kostenniveau van onze sportstaf (leiding, trainers, coaches, managers, etc.)  

- de contributieniveaus van vergelijkbare andere hockeyverenigingen in de regio  

  

Contributies VMHC Cartouche 2019-2020  
  

  Leeftijd vóór 01-

10-2019  

  

2019-2020  

 Lidmaatschap     €  

Senioren / Veteranen  26 of ouder  380  

Jong Senior  18 tot 26  360  

Junioren  10 tot 18  380  

Mini's  8 tot 10  295  

Benjamini's  7 tot 8  275  

Smurf  tot 7  180  

 Trimhockey     235  

 Zwerflid    

LG hockey  

Niet-spelend lid  

 235  

180  

    130    

Zaalhockey bijdrage     85  

Zaalhockey bijdrage E-jeugd     50 30  

Zaalhockey bijdrage alleen competitie  

Zaalbijdrage tbv training topteam    30  

Zaalbijdrage tbv training E-jeugd  15  

Zaalbijdrage tbv training breedte-teams    15  

Bijdrage selectieteams  175  

Bijdrage 2e jeugd sel.teams en JMD3    90  

Inschrijfgeld  100  

Donateur    50  

Administratiekosten    20  

Gezinskorting 3e/4e/5e+ lid    10%/15%/20%  

  

1. Inning van contributie-ClubCollect  

Met ingang van het seizoen 2018-2019 wordt de inning van contributies gewijzigd. Hiertoe 
zal VMHC Cartouche gaan samenwerken met ClubCollect, een externe partij die is 
gespecialiseerd in het innen van de contributies. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat 
ClubCollect geen incassobureau is. De inning zal als volgt plaats gaan vinden:  

- In augustus ontvangen de leden een email met het verzoek tot het betalen van de 

contributie. Via een link in de email wordt een beveiligde betaalpagina bereikt 

waar de leden een keuze kunnen maken voor de wijze van betaling.  Er zijn twee 

opties:  

o Betaling ineens  

 Het lid heeft de keus uit betaling via incasso of iDeal.  

o Betaling in termijnen.  
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 Alleen mogelijk d.m.v. incasso.  

 per termijn wordt EUR 1,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.  

 Het maximaal aantal termijnen is 4. De volledige contributie dient derhalve 

uiterlijk 1 december 2019 betaald te zijn (betalingen in augustus, 

september, oktober en november).  

- Indien de contributie op 1 december nog niet is voldaan dan zullen maatregelen 

worden getroffen om de contributie via een incassobureau te incasseren. De extra 

kosten hiervoor zullen aan de leden worden doorberekend.  

  

2. Voor langdurige blessures/zwangerschap is er een regeling met betrekking tot de 

contributie. Afhankelijk van de tijdsduur van de blessure (minimaal 4 maanden) en bij 

zwangerschap is een kortingsregeling mogelijk van maximaal 50% op de jaarcontributie 

tot een minimum van het niet- spelende lidmaatschap. Voor dezelfde blessure kan 

eenmaal een beroep worden gedaan op deze regeling. De aanvraag dient door de 

penningmeester te worden goedgekeurd.  

  

3. Zaalhockeybijdrage: Alle A t/m E teams spelen tijdens de winterstop 

zaalhockeycompetitie. De leden, die voor genoemde teams spelen dienen bij hun 

contributienota een extra bijdrage te leveren van € 85 per persoon voor A t/m D-teams 

en € 50,- voor E-teams. De zaalhockeybijdrage is bedoeld voor de betaling van de huur 

van zalen (inclusief de Cartouche Dome) en de KNHB afdracht. Een extra 

zaalhockeybijdrage van € 30,00 voor de E&O teams A t/m D en € 15,- voor de 

breedteteams en E-teams is voor de trainer/coach, die het team gedurende het 

zaalseizoen begeleidt.  

  

Als een lid door blessures niet kan deelnemen aan de zaalhockey kan op verzoek van dat 

lid en na goedkeuring door de penningmeester, de zaalhockeybijdrage worden 

teruggestort. Het verzoek dient voor 1 maart van het jaar te worden gericht aan 

administratie@hc-cartouche.nl. Verzoeken die na 1 maart worden ingediend, worden 

niet meer in behandeling genomen.  

  

4. De bijdrage voor 1e selectieteam spelers (H1, D1, JA1, JB1, JC1, JD1, MA1, MB1, MC1, 

MD1) bedraagt € 175 per persoon. Deze bijdrage is een tegemoetkoming in de extra 

kosten die voor de selectie teams worden gemaakt. Deze bijdrage is verschuldigd door de 

spelers die op 1 september 2019 volgens de Cartouche spelerslijst deel uitmaken van de 

genoemde selectieteams. Voor spelers uit een selectieteam, die in de loop van het 

seizoen in een ander team worden ingedeeld, kan de bijdrage op verzoek en pro rata 

worden terugbetaald afhankelijk van het besluit door het bestuur.  

  

  Voor de overige selectie teamspelers (H2, D2, JB2, JC2, JD2, MB2, MC2, MD2, en de JD3, 

MD3) bedraagt de selectiebijdrage €90.   

  

5. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te 

stellen bedrag aan inschrijfgeld te betalen; als men het lidmaatschap beëindigd heeft en 

men na enige tijd weer lid van Cartouche wordt, is er dus niet opnieuw inschrijfgeld 

verschuldigd. Doel van het inschrijfgeld is het creëren van een binding met de vereniging 
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voor de langere termijn. Net zoals de reguliere contributie wordt het inschrijfgeld 

gebruikt voor de exploitatie van Cartouche. Seniorenteams die zich als volledig team (12 

spelers of meer) in één keer inschrijven, zijn vrijgesteld van inschrijfgeld. Ben je student 

en word je lid, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen. Voeg wel een kopie van je 

OVjaarkaart als bijlage toe aan het inschrijfformulier.  

  

6. Administratiekosten: Bij inschrijving vragen we € 20,- administratiekosten. Dit bedrag       

zal bij lidmaatschap worden verrekend met het eenmalig te betalen inschrijfgeld. Doel 

van de administratiekosten is om als bewijs te dienen van de inschrijving. Dit bedrag dien 

je  

binnen 2 weken na aanmelding over te maken op bankrekeningnummer 

NL28RABO0127623906 t.n.v. VMHC Cartouche, Voorburg onder vermelding van 

'administratiekosten' en het lidnummer. Na ontvangst van het inschrijfformulier en de 

administratiekosten krijg je van onze ledenadministratie via e-mail een bevestiging van de 

inschrijving.  

  

7. De gezinskorting geldt (ingaande 2018-2019) vanaf het 3e volgende (thuiswonend) lid van 

een gezin, waarbij meegenomen worden de leden, die volledige contributie betalen. De 

korting bedraagt 10% voor het 3e lid, 15% voor het 4e lid en 20% voor ieder extra lid (5 en 

meer).  

  

Inschrijfgeld  
  

Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te 

stellen bedrag aan inschrijfgeld te betalen; als men het lidmaatschap beëindigd heeft en 

men na enige tijd weer lid van Cartouche wordt, is er dus niet opnieuw inschrijfgeld 

verschuldigd. Doel van het inschrijfgeld is het creëren van een binding met de vereniging 

voor de langere termijn. Net zoals de reguliere contributie wordt het inschrijfgeld gebruikt 

voor de exploitatie van Cartouche. Seniorenteams die zich als volledig team (12 spelers of 

meer) in één keer inschrijven, zijn vrijgesteld van inschrijfgeld. Ben je student en word je lid, 

dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen. Voeg wel een kopie van je OV-jaarkaart als bijlage 

toe aan het inschrijfformulier.  

  

Lijncoördinatoren  
  

Klik hier en kijk onder Technische Zaken  

  

  

Meldpunt hoofdletsel  
  
Op de KNHB-site vind je alle informatie over hoofdletsel en hoe je dit kunt melden.  

  

Opzeggen lidmaatschap  
  

http://www.hc-cartouche.nl/site/default.asp?Option=850
http://www.hc-cartouche.nl/site/default.asp?Option=850
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/meldpunt-hoofdletsel
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/meldpunt-hoofdletsel
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/meldpunt-hoofdletsel
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/meldpunt-hoofdletsel


   

5  
  

I.v.m. de teamindelingen voor het nieuwe seizoen is het van groot belang tijdig te weten of 

een speler opnieuw meedoet of niet.  

Opzeggingen, al dan niet onder voorbehoud, moeten:  

voor de (jongste) jeugd vóór 1 april, en voor de senioren, veteranen, trimleden, 

zwerfleden vóór 1 mei worden doorgegeven. Voor de selectieteams D1/D2, H1/H2 

gelden deze data niet.  

  

Opzeggingen kunnen online worden doorgegeven via het online opzegformulier. Dit is na 

inloggen te vinden onder Club – Opzegformulier. Opzeggingen worden gemeld aan:  

Ledenadministratie VMHC Cartouche  

Veurselaan 107  

2272AT Voorburg  

  

of per mail naar ledenadministratie@hc-cartouche.nl  

Opzeggen onder voorbehoud  

Het lidmaatschap kan om de volgende redenen onder voorbehoud worden opgezegd:  

-  Studie en examen door onduidelijkheid over toekomst - 

 Selectie eigen toepteams in het kader van afvallen  

   

Bij opzeggen onder voorbehoud gelden ook de bovengenoemde sluitingsdata. Het 

lidmaatschap wordt in het systeem als opgezegd onder voorbehoud verwerkt, waarbij het 

lidmaatschap zonder tegenbericht per 1 juli zal worden beëindigd.  

  

Sanctie voor (te late) opzegging  

Wordt de opzegging later dan 1 april (voor de jeugd ) en 1 mei (voor de senioren) gedaan, 

dan geldt een financiële sanctie, volgens onderstaand schema:   

  Vanaf 1 april  Vanaf 1 mei  Vanaf 1 juni  Vanaf 1 juli  Vanaf 1 aug  

(Jongste) Jeugd  € 50,-  € 100,-  € 150,-  € 150,-  Volledige 

contributie  

Senioren/Veteranen/ 

Trimleden/Zwerfleden  
  € 50,-  € 100,-  € 150,-  Volledige 

contributie  

  

Deze sanctie geldt ook voor opzeggingen onder voorbehoud. Blijft het lid uiteindelijk toch 

lid dan zal het bedrag van de sanctie in mindering worden gebracht op de contributie.  

  

Selectieteams  
  
Om in een selectieteam of opleidingsteam te worden opgenomen zal een speler/speelster 

geselecteerd moeten worden.  

  

De selectieteams en opleidingsteams zijn z.g. "open"-teams wat inhoudt dat gedurende het 

hele seizoen spelers/speelsters kunnen worden toegevoegd of kunnen afvallen.  

  

De selectieteams en opleidingsteams voor het seizoen 2019-2020 zijn:  

Heren: H1, H2  
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Jongens: JA1, JB1, JB2, JC1, JC2, JD1, JD2, JD3  

  

Dames: D1  

  

Meisjes: MA1, MB1, MB2, MC1, MC2, MD1, MD2, MD3  

  

JA2 en MA2 worden niet tot de selectieteams gerekend.  
  

Sponsorkleding  
  

Kleding van sponsors wordt altijd IN BRUIKLEEN beschikbaar gesteld. Aan het eind van het 

seizoen dient iedere speler of speelster zijn of haar kleding weer in te leveren bij de coach 

of teammanager.  

  

Studentenleden  
  

Ben je student en wordt je lid, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen.  

Voeg wel een kopie van je OV-jaarkaart als bijlage toe aan het inschrijfformulier.   

  

Trimleden  
  

Op maandag-, dinsdag-, woensdag-, en donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en op 

zondagochtend van 9.00 tot 10.00 uur wordt er onder leiding van een trainer 

getrimhockeyd. Trimhockeyleden kunnen aan één van deze trainingen deelnemen. Het is 

bedoeld voor mensen die zowel willen trimmen als hockeyen en voor zowel beginners als 

voor wat meer ervaren hockeyers. Voor verdere informatie kun je terecht op 

trimhockey@hc-cartouche.nl  

  

  

Verzekeringen  
  

De hockeysport brengt risico's met zich mee die niet altijd gedekt worden door bijvoorbeeld 

een ziektekostenverzekering. Om je tegen dergelijke risico's te beschermen, heeft de KNHB 

voor de bij haar aangesloten verenigingen een collectieve aansprakelijkheids- en 

ongevallenverzekering afgesloten.  

  

De KNHB heeft voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen afgesloten:  

- een aansprakelijkheidsverzekering  

- een ongevallenverzekering  

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere 

verzekering is waarop je een beroep kunt doen voor jouw zaak (bijvoorbeeld een 

particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de zaak eerst daar moet aanmelden. 

Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die 

verzekering niet vergoed worden, én wanneer de verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk 
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is voor (letsel)schade, komt de schade eventueel in aanmerking voor vergoeding door de 

verzekeringen van de KNHB. Informatie en schadeformulier staan op de KNHB-site.  

  

Vrijwilligerswerk  
  

Binnen de vereniging Cartouche is nadrukkelijk gekozen om leden en ouders te betrekken 

bij het vrijwilligerswerk. Gegeven de omvang van de vereniging en de bijbehorende 

ambities is het noodzakelijk dat Cartouche een vrijwilligersbeleid kent dat Cartouche helpt 

om alle activiteiten uit te kunnen voeren en de leden het gevoel geeft dat zij een 

daadwerkelijke bijdrage aan hun club geven.  

  

Het Bestuur heeft daarom de volgende uitgangspunten vastgesteld:  

  

1. Elk spelend gezin verricht jaarlijks geregistreerd vrijwilligerswerk.  

  

Wat bedoelen we met elk spelend gezin?  

  

Senioren (senioren, veteranen, trimhockey’ers)  

Spelende volwassen leden worden 1 of 2 x per jaar ingedeeld in de door-deweekse- 

bardiensten.  

Ook fluiten zij zogenaamde adoptieteams waarvoor zij 1 scheidsrechter per thuiswedstrijd 

leveren.  

  

A. Junioren (smurfen, benjamini’s, E-tjes en junioren tot en met de A)  

Deze spelers hoeven zelf geen vrijwilligerswerk te doen. Dat doen hun ouders voor hen. 
Dit betekent dat een van de ouders namens alle kinderen in het gezin elk seizoen ten 
minste één geregistreerde vrijwilligerstaak verricht, totdat het jongste kind geen junior 
meer is.  

  

  

2. Geregistreerd vrijwilligerswerk  

  

Geregistreerd vrijwilligerswerk bestaat uit een aantal vastgestelde taken waarmee men 

voor sommige taken wachtlijstpunten kan verdienen. Deze taak moet wel geregistreerd 

staan in LISA, ons ledeninformatiesysteem. Die taken zijn  

  

· Coach (max. 2 per team) 1 punt  

· Trainer (mits onbetaald) 1 punt  

· Teammanager (max. 1 per team uitgezonderd 1 punt Smurfen, zij hebben geen manager)  

· Lijncoördinator 1 punt  

· Trainingscoördinator 1 punt  

· Scheidsrechter (min. 5 x per jaar en 1 punt niet het team van je eigen kind)  

· Begeleider Scheidsrechters (min. 6 x) 1 punt  

· Barvrijwilliger (min. 5 diensten) 1 punt  

· Barcommissaris 2 punten  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/financien
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/financien
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/financien
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/financien
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· Commissievoorzitter 2 punten  

· Commissielid 1 punt  

· Lid Schoonmaakteam 0 punten  

· Lid Ontvangsttafel 0 punten  

  

3. Oudertaken  

  

Naast geregistreerde vrijwilligerstaken zijn er oudertaken.  

  

Dit zijn taken waarvan het vanzelfsprekend is dat een van de ouders van een sportend kind, 

die op zich neemt.  

  

· Rijbeurten  

· Pauzepep  

· Meehelpen aan sociale teamactiviteiten zoals Kerst etc.  

· Fluiten van het team van je kind (veld en zaal)  

  

Er zijn ouders die alle fluitbeurten op zich nemen van het team. We hebben echter het 

beleid dat zoveel mogelijk ouders kunnen en willen fluiten. Als je als ouder veel wedstrijden 

fluit van je eigen kinderen ontslaat dit je niet van je geregistreerde vrijwilligerstaak.  

  

Zie voor meer informatie ons protocol.  

  

Wachtlijstsysteem  
  

Iedereen, die van de ledenadministratie een bevestiging heeft ontvangen over de inschrijving, 

komt op de wachtlijst. De lengte van de wachtlijst is per leeftijdscategorie verschillend. De 

aanname in de A t/m D-lijn is afhankelijk van het aantal opzeggingen.  

  

Voor de wachtlijst bij de jeugd werken we met een puntensysteem. De wachtlijst op basis 

van punten wordt jaarlijks in maart gemaakt. Door de lijncoördinatoren zal in april/mei 

worden bekeken, hoeveel kinderen er per leeftijdscategorie kunnen worden aangenomen. 

De aannamecommissie zal kijken welke kinderen op basis van het puntensysteem voor 

aanname in aanmerking komen. Deze kinderen zullen door de lijncoördinatoren worden 

benaderd.  

  

Het aannamebeleid nieuwe leden is hier te lezen  

  

Zaalhockey  
  

Het Bestuur stelt dat in principe alle junioren A t/m D-teams en E-teams bij de jeugd tijdens 

de winterstop zaalhockeycompetitie zullen spelen. De leden, die voor genoemde teams 

spelen, dienen bij hun contributienota een extra bijdrage te leveren. Voor de hoogte van de 

bijdrage, zie het contributiedeel in het Cartouche ABC.  

  

http://hc-cartouche.nl/files/documenten/20171119_Protocol%20Vrijwilligerswerk%20binnen%20Cartouche%20%20september%202017.pdf
http://hc-cartouche.nl/files/documenten/20171119_Protocol%20Vrijwilligerswerk%20binnen%20Cartouche%20%20september%202017.pdf
http://hc-cartouche.nl/files/documenten/20171119_Protocol%20Vrijwilligerswerk%20binnen%20Cartouche%20%20september%202017.pdf
http://hc-cartouche.nl/files/documenten/20161116_Aannamebeleid%20nieuwe%20leden%20Cartouche%20versie%20juli%202016.pdf
http://hc-cartouche.nl/files/documenten/20161116_Aannamebeleid%20nieuwe%20leden%20Cartouche%20versie%20juli%202016.pdf
http://hc-cartouche.nl/files/documenten/20161116_Aannamebeleid%20nieuwe%20leden%20Cartouche%20versie%20juli%202016.pdf
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Als een lid door blessures niet kan deelnemen aan de zaalhockey kan op verzoek van dat lid 

en na goedkeuring door de penningmeester, de zaalhockeybijdrage worden teruggestort. 

Het verzoek dient voor 1 maart van het jaar te worden gericht aan administratie@hc-

cartouche.nl. Verzoeken die na 1 maart worden ingediend, worden niet meer in 

behandeling genomen.  

  

De coördinatie van de zaalhockey is in handen van Michiel Knoester: 

zaalhockey@hccartouche.nl.  

  

Zwerfleden  
  

Zwerfleden zijn leden die niet wekelijks meespelen in de reguliere competitie. Zij kunnen 

wel gebruik maken van de trainingsfaciliteiten van Cartouche. Ook kunnen zij tot een 

maximum van 6 wedstrijden invallen bij competitie spelende teams. Worden er meer dan 6 

wedstrijden meegespeeld dan is volledige contributie verschuldigd. Dit dient door het 

zwerflid zelf te worden aangemeld bij de ledenadministratie: 

ledenadministratie@hccartouche.nl.  


