Half-wedstrijdspelend lidmaatschap
Het half-wedstrijdspelend lidmaatschap is mogelijk voor de senioren ouder dan 18 jaar en
veteranen die NIET in een selectie team spelen. Regels en voorwaarden:








je bent lid van een team en je kunt volledig meetrainen;
je speelt maximaal de helft van het aantal wedstrijden;
maximaal 4 per team;
Aanmelden ledenadministratie@mhcdewarande.nl voor 1 juli;
Je stelt je aanvoerder op de hoogte;
Geen automatische verlenging van het half wedstrijdlidmaatschap;
Contributie bedraagt €260,- voor seizoen 2021/2022

Trimhockey Plus
Dit is abonnement voor Trimmers die tegen een meerprijs willen invallen of meedoen aan de
Hockey 7 competitie. Regels en voorwaarden:










je traint elke week mee met de trimgroep;
je mag maximaal 8 wedstrijden per jaar invallen bij een senioren en veteranen teams of
je speelt mee met de Hockey 7 competitie op vrijdagavond;
Je meld je uiterlijk 1 juli aan voor het Trim Plus lidmaatschap bij ledenadministratie
@mhcdewarande.nl;
er zijn geen wijzigingen mogelijk gedurende het seizoen;
aanvoerders van senioren en veteranen teams kunnen leden uit deze teams benaderen
om in te vallen;
aanvoerders vermelden deze invallers op het wedstrijdformulier;
aanvoerders mogen alleen gebruik maken van deze (of andere senioren leden met een
normaal lidmaatschap die voldoen aan de KNHB richtlijnen) invallers;
de ledenadministratie doet steekproeven gedurende het seizoen of het aantal van 8
wedstrijden niet overschreden wordt. Gebeurt dit toch, betaald het betreffende lid
alsnog de kosten van een normaal seniorenlidmaatschap;
Contributie bedraagt € 225,- voor seizoen 2021/2022

Studentenkorting 50 euro
Studenten die lid zijn van de vereniging krijgen een korting van 50 euro op hun abonnement.
Regels en voorwaarden:







Je bent onderdeel van een seniorteam
Je mag deelnemen aan alle trainingen en wedstrijden
De volledige contributie wordt eerst in rekening gebracht
Op vertoon van de collegekaart van het huidige schooljaar kan er €50,- restitutie
worden aangevraagd.
De aanvraag van restitutie kan tot 30 oktober worden ingediend bij
ledenadministratie@mhcdewarande.nl
Start het schooljaar in februari komt het lid voor het huidige seizoen niet in
aanmerking voor de studentenkorting.

