
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTITUTIE REGELING VOOR LEDEN  
 

Wijzigen van lidmaatschap door omstandigheden 

Regels met betrekking tot aanvraag reductie contributie en opzeggen 

 

1. Leden die gedurende het seizoen geblesseerd raken, kunnen een deel van de contributie 

terugontvangen. De melding dient wel tijdig te zijn ontvangen (niet achteraf). Indien een 

blessure langer dan 4 maanden duurt, dan wordt het lidmaatschap omgezet naar ‘niet 

spelend lid’ (restitutie 50% per seizoenshelft). Indien de blessure langer duurt dan een heel 

seizoen, dan wordt het lidmaatschap (tijdelijk) stopgezet per 1 juli voorafgaand aan het 

volgend seizoen. De melding moet dan wel vóór 1 juni bij de ledenadministratie bekend zijn. 

Bij herstel worden er geen inschrijvingskosten in rekening gebracht.  

2. Leden die gedurende het lopende seizoen zwanger worden, komen in aanmerking voor het 

omzetten van hun lidmaatschap naar dat van ‘niet spelend lid’. De melding van 

zwangerschap dient per direct doorgegeven te worden. Hoogte van restitutie is afhankelijk 

van het moment in de competitie. 

3. Leden die gedurende het seizoen opzeggen vanwege veranderingen van baan, studie of 

buitenlandse stage, komen in aanmerking voor omzetting van hun lidmaatschap naar dat van 

‘niet spelend lid’. De contributie is dan 50% per seizoenshelft. Dit is wel afhankelijk van het 

moment van opzeggen, nooit achteraf te verhalen. 

4. Leden die gedurende het seizoen verhuizen, kunnen een verzoek doen om het lidmaatschap 

te beëindigen. Afhankelijk van het moment van opzeggen ontvang je dan restitutie over een 

deel van de contributie, met een maximum van 50%. 

5. Contributie voor leden die tijdens het seizoen starten is als volgt: 

a. Aanmelding tot en met oktober  contributie volledig seizoen 

b. Aanmelding november tot en met december 75% contributie volledig seizoen 

c. Aanmelding januari tot en met maart  50% contributie volledig seizoen 

d. Aanmelding april tot en met juni  25% contributie volledig seizoen 

 

 

Verzoek tot wijziging van het lidmaatschap is de verantwoordelijkheid van het lid en kan uitsluitend via een 

e-mail aan de secretaris. E: secretaris@hod-online.nl 

Na beoordeling / goedkeuring van de aanvraag wordt de restitutie via onze ledenadministratie afgewikkeld. 
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