
Opzeggen lidmaatschap VHC Twello 

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 juni van het lopende seizoen. Dit betekent 

dat VHC Twello ervan uitgaat dat de leden die op 1 juni als spelend lid geregistreerd staan, voor het 

daarop volgende seizoen ingedeeld worden in een nieuw wedstrijdteam. 

 

Opzeggen dient schriftelijke te gebeuren via een mailbericht aan de ledenadministratie 

(leden@vhctwello.nl) 

 

Indien ná 1 juni maar vóór 1 augustus wordt opgezegd, wordt een bedrag van 

EUR 50,00 doorberekend. Na 1 augustus wordt de volledige contributie in rekening gebracht. 

 

Opzeggen lidmaatschap Funkey’s/Benjamins en Trainingleden/Walk in Hockey 

Om de drempel tot een lidmaatschap van VHC Twello voor de allerjongsten en de leden die geen 

competitie spelen te verlagen kunnen deze nieuwe leden per kwartaal hun lidmaatschap opzeggen. 

De uiterlijke opzegdata hiervoor zijn 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli. De contributie wordt na 

opzegging verrekend na voortgang van het seizoen op kwartaalbasis. Op het moment dat er 

deelgenomen wordt aan de competitie is opzeggen alleen nog maar mogelijk per einde seizoen (voor 

1 juni) i.v.m. de verplichtingen richting het team, de club en de KNHB. 

 

Dispensatie 

Het bestuur kan dispensatie verlenen en opzeggingen gedurende het seizoen accepteren, in geval 

van: 

- medisch advies 

- verhuizing (buiten de gemeente / regio Stedendriehoek) 

- zwangerschap 

- op grond van, naar het oordeel van het bestuur, andere gegronde redenen 

Indien tussentijdse opzegging geaccepteerd wordt, worden de volgende bedragen in rekening 

gebracht: 

• Hele seizoen uitval: 50% van de jaarcontributie 

• Uitvallen voor de winterstop: 50% van de jaarcontributie + bijdrage kleding 

• Uitvallen na de winterstop: 50% van de jaarcontributie + bijdrage kleding + EUR 50 ,- 

In alle andere gevallen wordt de gehele jaarcontributie in rekening gebracht. 

 

Indien het lidmaatschap wordt opgezegd en na 1 juni toch wordt besloten om weer spelend lid te 

worden, kan een plaats in een wedstrijdteam niet gegarandeerd worden. 

 

Je ontvangt altijd een bevestiging van je opzegging. Mocht je binnen 2 weken na het melden van je 

opzegging, geen bevestiging ontvangen hebben is je opzegging niet verwerkt. Neem dan opnieuw 

contact op met de ledenadministratie. 


