
CONTRIBUTIE 2022/2023 

 De contributie voor het seizoen 2022/2023 bedraagt voor:  

Verenigingsleden (niet spelend) €10,00 per half jaar  

Jeugd geboren op of na 01-10-2010 €60,00 per half jaar 

 Jeugd geboren op of na 01-10-2008 €92,00 per half jaar 

 Jeugd geboren op of na 01-10-2006 €92,00 per half jaar  

Jeugd geboren op of na 01-10-2004 €142,00 per half jaar 

 Senioren geboren vóór 01-10-2004 €142,00 per half jaar Recreanten €69 per half jaar 

 Bovenstaand contributie bedragen zijn inclusief de afdracht aan de Nevobo!  

Informatie over de betaling: Voor HHC biedt automatische betaling enorme voordelen. Wij 

verzoeken u vriendelijk hieraan mee te werken door een machtiging tot automatische incasso te 

verlenen, voor zover dat nog niet gebeurd is.  

Aan de leden die hun contributie persé niet automatisch willen betalen zal twee keer per jaar een 

bericht en/of factuur worden toegezonden. Hiervoor worden €5 administratiekosten per keer in 

rekening gebracht. Het contributie jaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.  

Betaling dient te geschieden in twee halfjaarlijkse termijnen: - juli t/m december, facturatie eind 

september - januari t/m juni, facturatie eind februari Bij afmelding tussen 1 juli en 31 december is er 

contributie verschuldigd tot 1 januari.  

Bij afmelding tussen 1 januari en 1 juli wordt geen restitutie verleend. Indien de afmelding het gevolg 

is van verhuizing of een andere acceptabele reden, kan in overleg met de penningmeester restitutie 

worden verleend. Terugbetaling zal in dat geval uiterlijk 31 juli plaatsvinden.  

Bij ziekte of andere reden van niet-actief kunnen deelnemen gedurende een periode van minimaal 2 

maanden is over die periode geen contributie verschuldigd. In zo’n geval wordt de contributie op 

verzoek door de penningmeester terugbetaald per 31 december of 30 juni.  

Vanaf het 3e lid per gezin geldt een maximum contributie bedrag van € 10,00 per maand (= laagste 

contributie bedrag). Voor de bepaling, wie het 1e, 2e, 3e enz. lid is, wordt als maatstaf genomen de 

leeftijd van de betrokkenen; de oudste is het eerste lid, enz. Deze regeling geldt zolang het 3e 

gezinslid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. 


