
	

KONINKLIJKE HOCKEY CLUB LEUVEN 
REGLEMENT LIDGELDEN SEIZOEN 2017-2018 

 

ARTIKEL 1: BESLISSINGSRECHT 

De lidgelden worden bepaald door de Algemene Vergadering, op voorstel van de 
Raad Van Bestuur.  Deze vergadering vindt plaats op het einde van elk seizoen 
(juni). 

Bij de vaststelling van de ledenbijdragen worden steeds verschillende bepalende 
factoren in acht genomen. De belangrijkste zijn de zware investeringen qua 
infrastructuur en een gedegen ondersteuning van alle spelers en teams.  

De ledenbijdragen dekken jammer genoeg slechts gedeeltelijk de kosten van de 
clubwerking. Vandaar dat sponsoren en vrijwilligers erg gewaardeerd worden. 

KHC Leuven vzw wil immers een gezond financieel beleid voeren waardoor de club 
vandaag haar werking kan garanderen met een oog voor de duurzame en lange 
termijn-ontwikkeling van het hockey in het Leuvense. 

 

ARTIKEL 2: VERSCHILLENDE TYPES LEDENBIJDRAGEN 

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. 

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 (2017-2018) moet er aldus minstens “bezoekend lid” betaald worden door 
één ouder wanneer een jeugdlid geboren is in 2000 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. 

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 2017-2018. 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. 

 



	

ARTIKEL 3: BETALINGSTERMIJNEN 

Alle lidgelden zijn betaalbaar voor 31 augustus. De lidgelden van de leden welke hun 
lidmaatschap na deze datum voldoen, worden verhoogd met een forfaitair bedrag 
van € 30 per lid, voor wie het lidgeld niet werd betaald. Indien niet voldaan voor 1 
januari wordt de betrokken speler daags nadien en zonder verdere voorafgaande 
verwittiging geschrapt bij de Belgische Hockeybond. Ze zijn dan niet langer 
verzekerd en mogen uitdrukkelijk niet meer deelnemen aan trainingen en 
wedstrijden. 

 

ARTIKEL 4: AFWIJKENDE BETALINGSTERMIJNEN 

Betalingsafspraken zijn enkel mogelijk mits gemotiveerde schriftelijke aanvraag aan 
de Raad van Bestuur.  

 

ARTIKEL 6: KLACHTEN 

Uit respect voor de vrijwilligers die onze ledenadministratie verzorgen, worden leden 
verzocht steeds snel te reageren op eventuele foutieve aanrekeningen, rappels, e.a. 
In voorkomend geval moet financien@khcl.be daarvan onmiddellijk schriftelijk op te 
hoogte gebracht worden. Na overleg met het secretariaat en/of bestuur zullen de 
nodige correcties worden doorgevoerd. 

 

ARTIKEL 7: VERZEKERING 

De in het lidmaatschap inbegrepen verzekering is onderschreven door de Koninklijke 
Belgische Hockey Bond. De verzekerde waarborgen en aangifteformulieren kunnen 
op www.hockey.be gedownload worden. 


