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Reglement inschrijven HV Abcoude 
 

 
Aanmelden nieuwe leden  
Nieuwe leden kunnen uitsluitend aangemeld worden via het inschrijfformulier op de 
website.  
 
Jeugd  
Jeugdleden kunnen aangemeld worden voor Funkey indien zij aan het begin van het 
seizoen in groep 2 van de basisschool zitten en voor regulier hockey vanaf de dag dat het 
kind 5 jaar wordt. Aanmelden kan voorafgaand aan het betreffende seizoen. Voor sommige 
leeftijdsgroepen geldt dat er niet altijd direct plaats is. Deze kinderen komen op de 
wachtlijst en worden geplaatst zodra er ruimte is. Van ouders/verzorgers wordt verwacht 
een actieve bijdrage te leveren aan het draaiende houden van de vereniging.  
 
Senioren/veteranen  
Senioren/veteranen kunnen zich het hele jaar door aanmelden als lid. Het kan voorkomen 
dat er geen passende plaats is in één van de senioren/veteranen teams. Het kandidaat lid 
kan dan in ieder geval starten met trimhockey indien gewenst en op een wachtlijst geplaatst 
worden. Andere mogelijkheden om trainingslid te worden kunnen besproken worden met 
de betreffende coördinator. Het is mogelijk een heel team aan te melden.  
 
Trimhockey  
Senioren die interesse hebben in trimhockey kunnen zich het hele jaar door aanmelden.  
 
Vrijwilligers  
Niet-leden, waaronder ouders/verzorgers van jeugdleden, treden vaak op als vrijwilliger. 
Vrijwilligers die niet tevens spelend lid zijn moeten zich aanmelden bij de ledenadministratie 
of via het inschrijfformulier zodat zij een lidnummer en inlogcode voor de website kunnen 
ontvangen. Zij geven daarmee tevens te kennen dat zij begrijpen dat zij geacht worden zich 
te gedragen als ware zij leden van de vereniging en dat de verenigingsreglementen ook op 
hen van toepassing zijn.  
 
Kennismaken  
Het is mogelijk eerst met het hockey en de vereniging kennis te maken, bijvoorbeeld door 
middel van het deelnemen aan een training, alvorens het aanmeldingsformulier in te sturen. 
Neem daarvoor contact op met de betreffende categorieleider (zie website). 
Geïnteresseerden in het trimhockey kunnen 3x vrijblijvend aan een trimhockeytraining 
deelnemen alvorens te besluiten al dan niet lid te worden. De trainingstijden zijn te vinden 
op de website. U kunt gewoon naar een training gaan en u ter plekke melden bij de trainer.  
 
Afhandeling aanmeldingsformulier  
Zodra het aanmeldingsformulier is ontvangen ontvangt u een bevestiging en wordt contact 
opgenomen over plaatsing door de categorieleider. Er is pas sprake van lidmaatschap op  
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het moment dat de ingeschrevene wordt geplaatst in een team of als trainingslid wordt 
erkend.  
 
Contributie  
Het contributiegeld wordt vastgesteld door de ALV. Voor leden geldt dat zij verplicht zijn 
een automatische incasso aan te gaan. Dit geldt niet voor boetes, die worden gefactureerd. 
De hoogte van de contributie is op de website te vinden. Er is geen restitutie van 
contributiegeld mogelijk. Slechts bij hoge uitzondering kan van deze regel afgeweken 
worden. Dit is ter beoordeling aan het bestuur.  
 
Looptijd lidmaatschap  
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt ieder jaar 
automatisch verlengd, tenzij er schriftelijk (per e-mail) opgezegd wordt bij het 
ledensecretariaat (leden@hvabcoude.nl) voor 1 mei van het lopende seizoen. Bij een te late 
opzegging is contributie voor het hele nieuwe verenigingsjaar verschuldigd, tenzij er een 
dwingende reden is. Dit is ter beoordeling aan het bestuur.  
 
Wedstrijden  
De jeugdcompetitie is op zaterdag. Kinderen uit groep 2 (5 jaar, Funkey) en groep 3 (6/7 
jaar) nemen nog geen deel aan de competitie, zij trainen alleen. Nieuwe leden vanaf groep 
4 (7/8 jaar) worden als ze daaraan toe zijn en als er plaats is ingedeeld bij een 
wedstrijdteam. Vanaf deze leeftijd is het niet mogelijk om langer dan ongeveer een half jaar 
(de periode die nodig is om de basistechnieken aan te leren) alleen trainingslid te zijn. 
(Hierop kan een uitzondering gemaakt worden indien er geen plek is in een wedstrijdteam 
en het lid op de wachtlijst geplaatst wordt en er wel ruimte is om te trainen). Dit betekent 
dat uw kind op zaterdag in de gelegenheid moet zijn om wedstrijden te spelen en dat een 
ouder of verzorger het kind daarbij begeleidt. Dit is de procedure tot het moment dat het 
kind de D leeftijd (circa 10 jaar) heeft. De senioren- en veteranen competitie is op zondag.  
 
Tenue  
Het dragen van het HV Abcoude tenue bij wedstrijden en op momenten overeenkomstig de 
spelreglementen van de KNHB is verplicht.  
 
Communicatie  
Alle leden ontvangen een lidnummer en inlogcode voor de verenigingswebsite. Deze 
website is het officiële communicatie-orgaan van de vereniging. Hierop zijn alle 
reglementen, teamindelingen, wedstrijdplanningen, trainingsschema’s alsmede al het 
overige verenigingsnieuws te vinden. Van leden wordt verwacht dat zij zichzelf via de 
website informeren over alles wat met hun hockeyactiviteiten te maken heeft en over alles 
wat de vereniging aangaat.  
 

Scheidsrechterskaarten  

Vanaf de leeftijd van 16 jaar zijn leden verplicht in het bezit te zijn van een 
scheidsrechterskaart en wedstrijden te fluiten wanneer zij door de scheidsrechterscommissie 
daarvoor ingedeeld worden. Indien een lid van 16 jaar of ouder geen scheidsrechterskaart 
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heeft wordt het lid ingeschakeld voor extra taken op de vereniging. Indien ook daar geen 
gevolg aan wordt gegeven wordt een vergoeding gevraagd van EUR 50. Deze kan worden 
gerestitueerd indien het betreffende lid voor 31 december van het betreffende 
hockeyseizoen alsnog de scheidsrechterskaart haalt en wedstrijden gaat fluiten.  
 
Zaalhockey  
Gedurende de winterstop biedt de KNHB de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
midwintercompetitie op het veld of aan de zaalhockeycompetitie. HV Abcoude heeft 
gekozen voor het zaalhockey. Vanwege de beperkte capaciteit in onze omgeving is het niet 
mogelijk alle teams te laten zaalhockeyen. Ieder jaar wordt opnieuw bepaald hoeveel en 
welke teams mee kunnen doen. De vereniging gaat ervan uit dat alle leden van de 
geselecteerde teams deelnemen aan het zaalhockey. Hiervoor is apart contributie 
verschuldigd (zie elders op de site). Mocht een lid niet in de gelegenheid zijn om aan het 
zaalhockey mee te doen, dan moet dit uiterlijk 1 september voorafgaand aan het 
zaalhockeyseizoen gemeld worden bij de zaalhockeycommissie. Bij een te late opzegging is 
de contributie voor het zaalhockey verschuldigd, tenzij er dwingende redenen zijn. Dit is ter 
beoordeling aan het bestuur. Mocht in de toekomst gekozen worden voor de 
midwintercompetitie op het veld, dan zijn dezelfde regels van kracht.  
 
Vrijwilligerstaken  
Een sportvereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers – dat is voor HV Abcoude niet 
anders. De vereniging verwacht dan ook van al haar leden en hun ouders/opvoeders (in het 
geval van jeugdleden) een actieve bijdrage leveren bij de verschillende taken en 
werkzaamheden die gedaan moeten worden om de club draaiende te houden en het 
hockey voor haar leden mogelijk te maken.  
Zo wordt iedereen die lid is van de HVA geacht een aantal standaard taken te vervullen, 
zoals het draaien van wedstrijd- en bardiensten en het verzorgen van vervoer naar 
uitwedstrijden. Voor jeugdleden (t/m 18 jaar) geldt dat de ouders/verzorgers 
verantwoordelijk zijn voor deze taken.  
Daarnaast is het van belang dat er steeds voldoende (ouders/opvoeders van de jeugd-) 
leden zijn die de overige vrijwilligerstaken die binnen de HVA bestaan op zich nemen zoals 
de functies binnen de verschillende commissies, het meehelpen op klusdagen of het 
ophalen van oud papier.  
 
Reglementen  
Alle leden en in het geval van jeugdleden ook hun ouders/opvoeders worden geacht op de 
hoogte te zijn van en zich te houden aan de statuten en reglementen van de vereniging, 
zoals deze te vinden zijn na inloggen op de site, onder het kopje overig - documenten. De 
reglementen kunnen ook opgevraagd worden via bestuur@hvabcoude.nl. De 
tuchtreglementen van HV Abcoude en de KNHB zijn van toepassing op leden, hun 
ouders/verzorgers en vrijwilligers.  
 
KNHB  
Alle leden van de HV Abcoude zijn ook automatisch lid van de KNHB en daarmee 
gebonden aan de reglementen van de KNHB. Ook hun ouders/verzorgers en overige 
gezinsleden worden geacht zich aan deze reglementen te houden.  
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Verzekering  
Alle leden vallen onder de door de club via de KNHB afgesloten sportongevallen 
verzekering. De verzekering geldt voor alle door de club of de KNHB georganiseerde 
activiteiten, wedstrijden, trainingen, vergaderingen of bijeenkomsten en voor de 
rechtstreekse heen en terugreis daar naar toe. U dient eerst uw eigen verzekering aan te 
spreken. Indien die een deel niet vergoedt komt u mogelijk in aanmerking voor de 
aanvullende collectieve verzekering. Voor verder informatie kunt u zich richten tot de 
penningmeester. 
 
Contact  
Mocht u vragen hebben dan kunt u met de categorieleider contact opnemen. De 
contactgegevens staan op de website. 


