Nieuwe vormen lidmaatschap met ingang van 2022-2023.
Zoals tijdens de laatste ALV op 17 maart 2022 besloten introduceert HCH met ingang van het
komende seizoen drie nieuwe vormen van lidmaatschap.

Duo-lidmaatschap, halfjaarlijks-lidmaatschap en Hockey7-lidmaatschap
Eén van de redenen hiervoor is de vraag vanuit de veteranen om elftalleden, die overwegen
te stoppen óf reeds gestopt zijn, de mogelijkheid te bieden te blijven hockeyen zonder de
verplichting élke week/zondag te moeten spelen.
Tegelijkertijd streven we er met ons allen naar om het ‘illegaal invallen’ terug te dringen en
zo mogelijk een halt toe te roepen.
Niet- of oud-leden zijn namelijk geen lid van de KNHB en als zodanig niet in alle gevallen
verzekerd.
Ook vallen zij niet onder de regelementen van de KNHB, wat voor de club minder prettige
gevolgen kan hebben.
Bovendien staan ze niet geregistreerd als actieve hockeyers in Lisa en kunnen dus niet
geselecteerd worden voor het wedstrijdformulier.

Rechten en plichten voor alle drie de vormen:
-Clubgebonden (lid HCH).
-Lid van KNHB.
-Individuele contributie: Halve seniorencontributie plus € 25,- (gedeelte afdrachten aan KNHB, Lisa,
collectieve verzekeringen).
-Contributie (2022-2023: € 182,50) in één termijn aan begin competitie.
-Toegang tot- en stemrecht in de ALV.
-Shirt van de club.

1. Samen volledig lid: het duo-lidmaatschap.
Deelname aan categorie 2 competitie KNHB (breedtehockey).
Doelgroep: senioren/veteranen (met uitzondering van H1 en D1).

Doelen: Mogelijkheid bieden om te hockeyen in teamverband, maar minder intensief.
Oud-leden weer binnen de vereniging laten terugkeren, senioren (veteranen) langer binden.
Tegengaan illegaal spelen.

Voorwaarden:
-Team moet buiten de duo-lidmaatschappen minimaal uit 14 spelers/speelsters bestaan.
-Maximaal twee duo-lidmaatschappen per team (vanaf het 14-de lid).
-Penningmeester/ledenadministratie moeten vóór aanvang seizoen op de hoogte zijn.

2. Kiezen voor herfst- óf voorjaarscompetitie: het halfjaarlijks-lidmaatschap.
Deelname aan categorie 2 competitie KNHB.
Doelgroep: senioren/veteranen. (Stageperioden en blessures blijven vallen onder coulanceregeling.)

Doelen: Mogelijkheid bieden om te hockeyen in teamverband, maar minder intensief.
Oud-leden weer binnen de vereniging laten terugkeren, senioren (veteranen) langer binden.
Tegengaan illegaal spelen.

Voorwaarden: -Penningmeester en ledenadm. moeten vóór aanvang élk seizoen op de hoogte zijn.
-Lid van één team, uitkomen voor tweede team in dezelfde poule/competitie niet
toegestaan (voorkomen competitievervalsing).
-Je kiest voor de najaars- of de voorjaarscompetitiehelft.

3. Het snelle spelletje door de week: Hockey7.
Doelen: Mogelijkheid bieden om te hockeyen in teamverband, maar minder intensief.
Oud-leden weer binnen de vereniging laten terugkeren, senioren (veteranen) langer binden.
Versterking van de verenigingsavond op donderdag.

Spelvorm- en regels:

-Twee teams van 7 spelers op half veld.
-Per avond 2 wedstrijden.
-Wedstrijdduur 2 x 15 minuten.
-Geen keepers, geen scheidsrechters.
-Mini-goaltjes/reguliere veldgoals?
-Alleen pushen en flatsen toegestaan.
-Bal hoog spelen niet toegestaan.
-Geen strafcorners (hiervoor vrije slag buiten cirkel).
-Teamgrootte 10 - 14.
-Verder volgens geldend spelreglement veldhockey.

-Alle teams in één poule, geen promotie/degradatie.
-Interne/externe competitie bij voldoende deelname.
-Kampioen wordt bedolven onder eer en (alcoholvrij?) bier.

Hockey7 speelgerechtigdheid: -Categorie 3.
-Donderdagavond (elke seizoenshelft 7 speelavonden).
-Geen trainingen.
-Doelgroep senioren/veteranen.
-Leden die aan de veldcompetitie deelnemen met een volledig
lidmaatschap kunnen zich zonder meerkosten voor Hockey7
inschrijven.
-Maximale claim 2 velden (in 2022-2023).

