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Coulanceregeling  
 

Het lidmaatschap dient altijd schriftelijk opgezegd te worden voor 1 mei voorafgaand aan de start 

van het nieuwe hockeyseizoen. Indien het opzeggen ná 1 mei gebeurt, dient het lid de volledige 

contributie te betalen. Conform de statuten van MHC Hoevelaken is het bestuur verplicht deze 

contributie te innen.  

 

Het bestuur kan – eveneens conform de statuten van de vereniging – in uitzonderlijke gevallen 

coulance betrachten met betrekking tot de (tijdelijke) opzegging van het lidmaatschap. Om hierin 

zoveel mogelijk transparant én objectief te zijn heeft het bestuur een richtlijn opgesteld. Het gaat 

hierbij uitsluitend om een richtlijn, wat betekent dat de leden hier verder geen rechten aan kunnen 

ontlenen.  

 

Coulance richtlijn: 

Van coulance kan sprake zijn wanneer een lid (tijdelijk) wenst op te zeggen door een gebeurtenis 

waarin duidelijk sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als het lid daardoor gedurende 

minimaal 3 maanden niet kan deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. (waarbij beoordeling 

uitsluitend door het bestuur van de vereniging plaatsvindt). Dit geldt als: 

• Er sprake is van een blessure.  

• Er sprake is van een zwangerschap. 

• Er sprake is van een verhuizing gedurende het seizoen. 

• Er sprake is van een stage in het buitenland. 

• Overige zaken welke voorgelegd kunnen worden aan het bestuur. 

 

Mocht het bestuur besluiten dat er inderdaad sprake is van overmacht, dan kan het lid restitutie 

van het contributiegeld krijgen volgens onderstaande regeling:  

• Verzoek tot coulance kan worden ingediend bij de ledenadministratie 

(ledenadministratie@mhch.nl)  

• Daar de vereniging voor elk lid een bondsafdracht moet doen, zal coulance op dit deel van 

de contributie niet van toepassing zijn. Deze afdracht is leeftijdsafhankelijk en ligt tussen 

de €6 en €30 per seizoen 

• Afhankelijk van het moment van de melding van (tijdelijke) opzegging van het 

lidmaatschap, conform de standaard opzeggingsregels, inclusief de daarbij genoemde 

reden van opzegging bij de ledenadministratie geldt de volgende staffel als richtlijn 

(onder aftrek van de bondsafdracht): 

o Melding op of na 15 augustus: 80% restitutie van de contributie 

o Melding op of na 15 oktober: 60% restitutie van de contributie 

o Melding op of na 15 december: 40% restitutie van de contributie 

o Melding op of na 15 februari: 20% restitutie van de contributie 

o Melding op of na 15 april: 10% restitutie van de contributie 

 

Voor de volledigheid hieronder een voorbeeld ter illustratie van de werking van de staffel: 

Een senior lid geeft 20 december aan ernstig geblesseerd te zijn en verwacht de rest van het 

seizoen niet meer te kunnen hockeyen. Indien blijkt dat dit zo was en het bestuur coulance 

betracht, krijgt het lid 40% van de contributie aan restitutie. Dit is 40% van €255,- = €102,- onder 

aftrek van de bondsafdracht van €29,40 = €72,40 

 

Voor de goede orde coulance wordt altijd achteraf vastgesteld dus pas als gebleken is dat er 

daadwerkelijk niet meer deelgenomen is aan trainingen en/of wedstrijden. Dit impliceert dat elk 

lid eerst aan zijn of haar verplichting tot het betalen van de contributie moeten hebben voldaan, 


