
 

 

 
 
 
 
Zwaluwen Utrecht hockey – inschrijven seizoen 2023-2024  
 
Algemene informatie Zwaluwen Hockey 
 
Zwaluwen Utrecht is een mooie hockeyclub midden in de stad en bestaat sinds 2010. Hockey is een teamsport 
en dat brengt verplichtingen met zich mee qua aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden.   
Onze vereniging bestaan uit ruim 900 leden en draait volledig op vrijwilligers. Van alle leden wordt een 
bepaalde bijdrage verwacht in de vorm van commissies, bardiensten, fluiten, training geven en/of andere 
(soms eenmalige) activiteiten. Alleen op deze manier kan de club blijven bestaan. Op het inschrijfformulier 
vragen we welke bijdrage jij zou willen leveren. Zwaluwen zijn we samen!  
 
Inschrijven hockeyseizoen 2023-2024  
De eerste hockeyactiviteiten zullen starten eind augustus 2023. In september begint de door de hockeybond 
georganiseerde competitie. Om te kunnen starten met de hockeyactiviteiten dienen er in de leeftijdscategorie 
voldoende aanmeldingen te zijn en genoeg kader om deze groep te begeleiden.   
• De aanmeldingstermijn loopt van 1 maart tot en met 15 april 2023.  
• Aanmelden kan alleen via het inschrijfformulier op de website. Aanmeldingen per mail kunnen niet 

worden verwerkt.  
 
Inschrijven Jeugd  
Hockey is bij ons mogelijk voor alle kinderen vanaf 5 jaar oud. Voor diverse activiteiten zoals vervoer naar 
wedstrijden, fluiten, training en coaching wordt een beroep gedaan op de ouders. Hockey is een teamsport en 
dat brengt verplichtingen met zich mee qua aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden.  
 
• Aanmelden is mogelijk voor personen geboren voor 1-10-2017.  
• In aanvulling daarop is aanmelding mogelijk voor schoolgaande kinderen die zijn geboren tussen 1-10-

2017 en 31-12-2017, als het kind komend seizoen op school is ingedeeld in groep 3. Vermeld dit dan 
duidelijk bij de inschrijving.  

• Bij te veel aanmeldingen in de jeugdcategorieën zal er worden geloot per leeftijdscategorie. Hierbij is de 
volgorde van binnenkomst van aanmelding niet van belang.  

• Personen die zich al eerder hebben aangemeld en voor wie geen plek was, hebben bericht gekregen dat 
zij zich opnieuw dienen in te schrijven als ze per nieuw seizoen lid willen worden. Een eerdere inschrijving 
is voor de start van de inschrijfperiode verwijderd.  

• Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt uiterlijk bericht in juli 2023. We streven er echter naar om 
groepen waar we eerder duidelijkheid kunnen bieden (met name benjamins, jongste jeugd en overige 
junioren), die ook te geven.  

• Degenen die worden ingeloot zijn automatisch lid Zwaluwen Utrecht vanaf 1 augustus 2023; de 
inschrijving is dan ook bindend. Ook dient er vanaf dat moment te worden voldaan aan de 
betalingsverplichtingen. 

• Als er na de aanmeldingsperiode in bepaalde categorieën nog ruimte is voor nieuwe leden zullen we dit 
via de website bekend maken. We zullen daarbij aangeven op welke manier geïnteresseerden zich nog 
kunnen aanmelden voor die categorieën, uiteraard totdat de categorie vol is. Hierbij geldt wel de volgorde 
van aanmelding.  

• Op de website van Zwaluwen hockey staan de actuele lidmaatschapsvormen en contributie vermeld.  
  



 

 

Inschrijven senioren  
• Aanmelden als senior competitie lid is mogelijk voor iedereen die aan het begin van het seizoen de 18-

jarige leeftijd (heeft) bereikt  
• De ruimte is vaak beperkt. Voor de aanmeldingen van individuele senior competitiespelers wordt bekeken 

of er ruimte (en aansluiting) is in de bestaande competitieteams. 
• De ledenadministratie zal terugkoppeling verzorgen over ruimte en plaatsing 
• Als er na de aanmeldingsperiode in bepaalde categorieën nog ruimte is voor nieuwe leden zullen we dit 

via de website bekend maken. We zullen daarbij aangeven op welke manier geïnteresseerden zich nog 
kunnen aanmelden voor die categorieën, uiteraard totdat de categorie vol is. Hierbij geldt wel de volgorde 
van aanmelding.  

• Op de website van Zwaluwen hockey staan de actuele lidmaatschapsvormen en contributie vermeld.  
 
Inschrijven trimhockey 
• Trimhockey kent een aparte wachtlijst. Inschrijven gebeurt op dezelfde manier als hierboven beschreven. 

Er geldt echter geen specifieke aanmeldperiode; aanmelden kan gedurende het hele jaar. Voor de 
aanmeldingen van nieuwe leden wordt gekeken er ruimte en aansluiting is in de bestaande trimhockey 
teams. 

 
Opzeggen 
• Huidige leden worden automatisch verlengd, tenzij tijdig opgezegd. Tijdig betekent uiterlijk 30 april. 

Indien het lidmaatschap niet voor 1 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie 
van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.  

• Opzeggingen moeten per e-mail worden gedaan naar hockeyleden@zwaluwenutrecht1911.nl. De 
opzegging is pas geldig nadat de ontvangst van de e-mail is bevestigd.  

• Indien je meent uitstel van opzegging nodig te hebben (om allerlei redenen zoals bijvoorbeeld die van 
externe selecties) dan kan hier tot uiterlijk 1 mei schriftelijk beroep op worden gedaan middels een 
bericht aan de ledenadministratie. Het bestuur besluit vervolgens of uitstel gegrond is.  

  
Speciale regelingen 
• Drie groepen personen krijgen voorrang bij loting: 

1. De OMNI vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 streeft naar een evenwichtige verdeling van haar 
ledenbestand over de omliggende wijken. Omdat de hockeyafdeling een ondervertegenwoordiging 
heeft in de wijken Kanaleneiland en Transwijk (postcode 3526 en 3527) wordt gedurende de 
aanmeldingstermijn 20% van de beschikbare plaatsen voor deze wijken gereserveerd.  

2. Leden of familieleden van leden van de OMNI-vereniging Zwaluwen Utrecht 1911;   
het gaat bij familieleden dus om partners, broers, zussen, ouders, kinderen, grootouders en 
kleinkinderen van leden;   
de voorrang geldt uiteraard ook als de persoon zelf al lid is van een andere afdeling van de OMNI-
vereniging Zwaluwen Utrecht 1911;  
de voorrang geldt alleen als het betreffende familielid vanaf seizoen 2020-2021 continu lid is 
geweest.  

3. Aspirant-leden die zich in voorgaande jaren tijdens de inschrijfperiode hebben ingeschreven en 
(tevergeefs) hebben meegeloot in minstens 1 van de afgelopen 3 jaren.  

 
 
U-pas regeling en Jeugdsportfonds  
Zwaluwen Utrecht 1911 maakt gebruik van de U-pas regeling. Iedere U-pashouder heeft een persoonlijk 
budget dat kan worden ingezet voor de kosten van een lidmaatschap van een sportvereniging.   
Meer informatie op http://u-pas.nl en http://utrecht.jeugdsportfonds.nl  
 
Tot slot  
Zwaluwen Utrecht 1911 afdeling hockey heeft deze aanmeldingsprocedure zo zorgvuldig mogelijk en in goed 
overleg met diverse betrokkenen opgesteld. Desondanks kan het helaas voorkomen dat mensen teleurgesteld 
gaan worden, omdat ze geen lid kunnen worden van de hockeyafdeling. Reacties, opmerkingen en vragen 
kunnen worden gestuurd naar: hockey@zwaluwenutrecht1911.nl.   


