Contributies RHC Concordia seizoen 2019-2020
Soort lid

Geboortedatum

Contributie 2018-2019*

Senioren

Geboren voor 01-10-2000

€ 268

A, B, C Jeugd

Geboren tussen 01-10-2000 t/m 30-092006

€ 246

D-jeugd

Geboren tussen 01-10-2006 t/m 30-092008

€ 218

E-jeugd

Geboren tussen 01-10-2008 t/m 30-092010

€ 186

F-Jeugd
G-Jeugd

Geboren tussen 01-10-2010 t/m 30-092012
Geboren na 1-10-2012

€ 147
€ 147

Studentenlidmaatschap **)

Geboren voor 01-10-2000

€ 193

DUO lidmaatschap **)

€ 179

Trim

€ 142

Ondersteunend

€ 67

Zaalhockey senioren

€ 75

Zaalhockey jeugd

€ 75

Zaalhockey

E-Jeugd (toernooivorm)

€ 37,50

*) Let op: fouten in contributie- en/of overige bedragen voorbehouden
**) Zie voorwaarden op de website onder ‘Lidmaatschap’
Overige kosten
• Eenmalig inschrijfgeld bij aanmelding
• Toeslag bij factuurbetaling
• Administratiekosten

€ 25,00
€ 12,50
€ 12,50

Contributie bij toetreding gedurende het seizoen
• Tussen 1 augustus en 1 januari wordt 100% contributie in rekening gebracht;
• Tussen 1 januari en 1 april wordt 50% contributie in rekening gebracht;
• Tussen 1 april en 1 juni wordt 20% contributie in rekening gebracht.
Zaalcontributie
De zaalcontributie wordt apart geïnd in december.
Familiekorting
Familiekorting geldt voor leden die spelen bij de Jongste Jeugd en alleen bij veld- en trimhockey.
• 10% bij het 3e lid per gezin;
• 20% bij het 4e lid per gezin;
• 30% bij het 5e lid per gezien.
Betalingsmogelijkheden
Betaling geschiedt in 1 keer binnen 30 dagen na ontvangst factuur of per automatische incasso in 2
termijnen. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, dan wordt er een

factuurtoeslag in rekening gebracht. Bij betaling middels automatische incasso dient de SEPA-incasso
opdracht te worden gedownload en ingevuld en ondertekend bij de ledenadministratie te worden
aangeleverd.
Wanneer er geen tijdige betaling plaatsvindt, dan wel wanneer er een stornering van incasso plaatsvindt,
dan zal er één herinnering plaatsvinden. Wanneer hier geen betaling op volgt, volgt een aanmaning welke
wordt voorzien van €12,50 administratiekosten. Mocht er dan nog steeds geen betaling zijn ontvangen,
dan wordt de vordering uit handen gegeven en wordt per direct het lidmaatschap gedeactiveerd. De
daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van het lid.

