Contributie voor het speelseizoen 2019-2020
peildatum 1 oktober

Senioren 25 jaar en ouder
Veteranen Inval (duo)
Senioren 18 tm 24 jaar
Junioren A
Junioren B
Junioren C
Junioren D
Junioren E (mini´s)
Junioren F (benjamins)
Benjamins niet spelend
Funkeys

2019-2020

€ 355,00
€ 235,00
€ 278,00
€ 278,00
€ 278,00
€ 278,00
€ 278,00
€ 240,00
€ 172,00
€ 172,00
€ 75,00

€ 385,00
€ 258,50
€ 297,50
€ 297,50
€ 297,50
€ 297,50
€ 297,50
€ 257,50
€ 187,50
€ 187,50
€ 75,00

Trainingsleden senior/Trimhockey
Trainingsleden Heren L
Trainingsleden junior

€ 131,00
€ 82,50
€ 75,00

€ 140,00
€ 88,50
€ 80,25

Zaalhockey senioren en A/B/C/D junioren
Zaalhockey E junioren
Zaalhockey F junioren

€ 125,00
€ 37,50
€ 37,50

€ 137,50
€ 39,50
€ 39,50

€ 72,50
€ 72,50
€ 72,50
€ 0,00
€ 0,00

€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 985,00

€ 1.055,00

Entreegeld
Entreegeld
Entreegeld
Entreegeld
Entreegeld

25 jaar en ouder
32/35 jaar en ouder
18 tot en met 24 jaar
16 tot en met 17 jaar
14 tot en met 15 jaar
12 tot en met 13 jaar
10 tot en met 11 jaar
8 tot en met 9 jaar
5 tot en met 7 jaar

2018-2019

max. 1/2 wedstrijden

senioren
junioren A, B, C en D
junioren E + F
trainingsleden (= senioren)
trainingsleden (= junioren)

Gezinsmaximum tarief:

Voor contributie die via factuur wordt betaald geldt een toeslag van 5,00 euro bovenop de bovengenoemde bedragen.
Indien er geen toestemming voor automatische incasso wordt gegeven en er niet zelf voor incassodatum
wordt overgemaakt geldt een surplus van 25,00 euro bovenop de contributie per persoon (max. 100,00 euro per gezin).
Bij nieuw lidmaatschap van heden, geld verplichte automatische incasso.
De contributie moet voor de gepubliceerde incasso datum zijn voldaan, op straffe van een speelverbod.
Op het moment dat een trainingslid volwaardig lid wordt, zal het entreegeld in rekening worden gebracht.*)
Opnieuw lid worden (1/5e regeling)
Degene die zich als lid aanmeldt en al eerder lid van MHCM is geweest, betaalt voor ieder jaar afwezigheid
1/5 deel van het verschuldigde entreegeld. De regeling gaat in na twee jaar geen lid meer te zijn geweest.
Zwangerschap / langdurig geblesseerden-regeling
Zie voor regeling in bovenstaande gevallen onze website onder de kop "opzeggen"
Bovenstaande contributie is inclusief afdracht aan de KNHB

