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 Opzegreglement Mixed Hockey Club Zoetermeer 

 
1.  Algemeen 

a) Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Vanaf 1 juli is een lid voor het volledige 
verenigingsjaar lid van MHCZ. Volgens het KNHB-reglement kan het lid zonder te voldoen aan de 
bijbehorende contributieverplichtingen niet worden uitgeschreven bij MHCZ en vervolgens ook niet 
worden ingeschreven bij een andere hockeyvereniging. 

b) Iedereen die zijn of haar lidmaatschap voor een volgend seizoen wil opzeggen, moet dat doen voor 15 
mei van het lopende verenigingsjaar. 

c) Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door het opzegformulier in te vullen van de 
ledenadministratie: https://forms.gle/mFh3S3KfEJUNvBaU9 

d) Het overleggen met of meedelen aan een coach/teambegeleider/lijncoördinator geldt niet als 
opzegging. 
 

2. Uitzonderingen   
a) Uitzondering op het gestelde in artikel 1b) geldt voor huidige spelers van Heren1, Heren2, Dames 1 en 

Dames 2, en A-junioren die de overstap moeten maken naar de senioren en zijn uitgenodigd en gaan 
deelnemen aan de selectietrainingen van de Heren1, Heren2, Dames1 en Dames2. Omdat pas in 
augustus van het nieuwe verenigingsjaar duidelijk is hoe de selecties eruit gaan zien, krijgen 
deelnemers aan de selectietrainingen voor deze teams tot 1 september uitstel tot opzegging als zij niet 
geselecteerd zijn.  

b) Voor 15 mei wordt de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar gepubliceerd. Mocht in de 
voorjaarsvergadering de Algemene Ledenvergadering instemmen met een hogere contributie dan die 
voor 15 mei gepubliceerd werd en deze verhoging meer is dan de jaarlijkse standaard verhoging van de 
contributie zoals beschreven in artikel 7 lid 7 van de Statuten (indexering), dan kan een lid tot 2 weken 
na de Algemene Ledenvergaderingsdatum zijn of haar lidmaatschap opzeggen. 

c) Een lid dat na 15 mei en voor 1 september (aanvang van de trainingen/competitie) in het nieuwe 
verenigingsjaar om medische redenen het hockeyen moet stoppen, kan het lidmaatschap voor 1 
september opzeggen. Mogelijk kan er dan om een medische verklaring worden gevraagd. Een lid dat na 
1 september (aanvang van de trainingen/competitie) in het nieuwe verenigingsjaar om medische 
redenen het hockeyen moet stoppen of om die reden tijdelijk niet wil of kan hockeyen, valt onder de 
Blessure-regeling. 
 

3. Sancties  
a) Als een lid zijn of haar lidmaatschap na 15 mei en voor 30 juni (voor de start van het nieuwe 

verenigingsjaar) toch wil beëindigen en er geen aanspraak gedaan kan worden op uitzonderingen, dan 
kan het lidmaatschap toch beëindigd worden na betaling van €75,00 

b) Als een lid zijn of haar lidmaatschap na 1 juli toch wil beëindigen en er geen aanspraak gedaan kan 
worden op uitzonderingen, dan wordt het lidmaatschap pas voor het daaropvolgende verenigingsjaar 
beëindigd en blijft de contributie, die geldt voor het team waar het lid (aanvankelijk) zou zijn ingedeeld 
in het nieuwe verenigingsjaar, niettemin verschuldigd.  

 
Goedgekeurd tijdens ALV d.d. 18 november 2019 
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