Overzicht ledenbijdragen KHC Leuven - 2020-2021
De lidgelden voor seizoen 2020-2021 werden door de Raad van Bestuur vastgelegd op de
vergadering van 5 februari 2020, binnen het haar door de Algemene Vergadering van 14 juni 2019
toegekende mandaat.
Door het betalen van de ledenbijdragen aanvaardt het lid de statuten en reglementen van de club.
U6 (2015-2016) (trainingsgroep, geen
U7 (2014)
U8 - U9 - U10 (2011 – 2013)
U11 - U12 (2009 – 2010)
U14 - U16 - U19 (2002 – 2008)
Bijdrage Performance Hockey

€ 300
€ 380
€ 395
€ 425
€ 445
€ 125

Senioren 19-25 (1996 – 2001)
College League Girls***
Senioren 25+
Ladies/Gents
Trimmers (senioren - zonder competitie)

€ 455
€ 400
€ 530
€ 445
€ 335

Bezoekend lid (een ouder per jeugdlid)*
Sympathiserend lid (niet-spelend lid)

€ 55
€ 105

competitie)

Max lidgeld per familie

(wonende op

hetzelfde adres)

€ 1.620

Engagementsbijdrage voor elk nieuw lid
of ex-lid niet meer ingeschreven sinds seizoen
2016/2017**

€ 100
Uiterste datum van betaling 31 juli 2020

Gelieve dit saldo te betalen op naam van vzw KHC
Leuven ten laatste op 31 juli 2020 op rekening IBAN
BE78 0689 0062 1886 BIC GKCCBEBB.
Gelieve de gestructureerde mededeling die u werd
doorgestuurd te gebruiken.
Bij betaling na 31 juli 2020 wordt het lidgeld verhoogd
met een forfaitair bedrag van € 50 per lid, voor wie
het lidgeld niet werd betaald.
* Voor elk jeugdlid waarvan geen ouder geen spelend lid is,
dient minstens één ouder ingeschreven te zijn als "bezoekend"
lid.
** Elk nieuw spelend lid zal bij zijn aansluiting bij de club een
eenmalige engagementsbijdrage verschuldigd zijn bovenop
het jaarlijkse lidgeld. Deze engagementsbijdrage is bepaald
op € 100 voor het seizoen 2020-2021. Onder “nieuw spelend
lid” moet worden verstaan een persoon die nog nooit
aangesloten was als lid bij de vzw KHC Leuven, of dit niet was in
de laatste drie seizoenen die het seizoen van (her)aansluiting
voorafgaan. Deze engagementsbijdrage wordt in de volgende
seizoenen in mindering gebracht van het dan verschuldigde
lidgeld à rato van € 20/jaar. Bij uitschrijving (stopzetten
lidmaatschap) vervalt dit recht op terugbetaling.
*** Onder voorbehoud van de organisatie van een College
League competitie door de KBHB in seizoen 2020-2021

