
 

KONINKLIJKE HOCKEY CLUB LEUVEN 
TOELICHTING BIJ DE DIVERSE BIJDRAGEN 

SEIZOEN 2018-2019 
Het jaarlijkse lidgeld 

Het lidgeld omvat een bijdrage voor de Koninklijke Belgische Hockey Bond, 
verzekering (zie verder), kosten voor trainingen en veldcompetitie, en deelname in 
de (onderhouds-)kosten, nutsvoorzieningen en investeringen voor de ter beschikking 
gestelde infrastructuur en materialen. Niet inbegrepen in het lidmaatschap zijn de 
eigen benodigde sportuitrusting of bijdragen voor zaalhockey, tornooien e.a. 
Lidgelden (evenals sponsorinkomsten en andere inkomsten) komen in alle gevallen 
de hele club ten goede. Het aanwenden ervan geschiedt volgens het door de Raad 
van Bestuur en de Algemene Vergadering toegewezen budget. 

Lidmaatschap kan enkel afgesloten worden voor een periode van één 
hockeyseizoen.  Het is niet mogelijk om een lidmaatschap af te sluiten voor kortere 
periodes.  

Wat het lidmaatschap betreft, geldt er een maximumfactuur per aangesloten gezin 
met domicilie op één zelfde adres.  Deze maximumlimiet is niet van toepassing op 
de extra aangerekende kosten zoals de engagementsbijdrage voor nieuwe leden. 

Het indoorlidgeld 

Het indoorlidgeld omvat de bijdrage voor de Koninklijke Belgische Hockey Bond, 
verzekering en de kosten voor deelname aan de competitie. Niet inbegrepen is de 
kost van de trainingen (onkosten training en huur zaal). Hiervoor gebeurt een aparte 
afrekening die via de manager zal verstuurd worden.  

Toelichting over het “bezoekend lid” 

Voor elk jeugdlid waarvan de ouders geen spelend lid zijn, moet minstens één ouder 
worden ingeschreven als "bezoekend" lid. 

Dit jaar (2018-2019) moet er aldus minstens “bezoekend lid” betaald worden door 
één ouder wanneer een jeugdlid geboren is in 2001 of later.  



 

Hierdoor krijgen deze jeugdleden indirect een stem op de algemene vergadering, die 
ze zelf niet direct kunnen uitoefenen omwille van hun minderjarigheid. De bond 
vereist dat scheidsrechters en coaches die competitiewedstrijden begeleiden en dus 
op het wedstrijdblad dienen vermeld te worden, aangesloten zijn bij de bond. Om 
een reden van billijkheid wenst de Raad deze last niet enkel op te leggen aan deze 
ouders die zich al extra engageren in de club. 

Toelichting over de engagementsbijdrage 

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 2018-2019. Onder 
“nieuw spelend lid” moet worden verstaan een persoon die nog nooit aangesloten 
was als lid bij de vzw KHCL, 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. 

Toelichting over de bijdrage Performance Hockey 

In het jeugdbeleid van KHC Leuven werd geopteerd om een onderscheid te maken 
tussen performance ploegen en competitie ploegen. De performance ploegen zijn 
onze eerste ploegen van de club vanaf de leeftijd van 12 jaar(U14). 

Er gebeurt een grondige selectie op basis van tweejaarlijkse evaluaties om te komen 
tot onze eerste ploegen. Waar mogelijk hebben we performance ploegen gemaakt 
met meer dan 16 spelers of speelsters om zo meer kinderen de gelegenheid te 
geven om te kunnen profiteren van deze extra training en hun sportieve ambities te 
helpen waarmaken.  Een derde training van kwaliteit wordt georganiseerd voor deze 
ploegen.  Deze uitgebreide omkadering brengt een bijkomende kost mee van 125 € 
per persoon. 

 


