Aanmelden voor de hockeyafdeling seizoen 2019/2020
In september 2019 gaat het nieuwe hockeyseizoen 2019/2020 van start. In dit document staat beschreven hoe de aanmeldingsprocedure voor het seizoen 2019/2020 eruit ziet.
Gezien het succes van de aanmeldingen van vorige jaren en de animo gedurende het seizoen verwachten we ook voor het komende
seizoen veel aanmeldingen. Ook dit jaar is de verwachting dat er geloot moet worden.

Start hockeyseizoen 2019/2020
De eerste hockeyactiviteiten zullen starten in augustus 2019. 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.

Huidige leden
• Huidige leden van de hockeyafdeling van Zwaluwen Utrecht 1911, die hebben voldaan aan hun betalingsverplichtingen, blijven lid
van de vereniging. Zij hoeven zich dus niet opnieuw aan te melden.
• Huidige leden van de hockeyafdeling van Zwaluwen Utrecht 1911 die hun lidmaatschap willen opzeggen, dienen dat vóór 1 mei
2019 te doen door een mail te sturen naar hockeyleden@zwaluwenutrecht1911.nl.

Vrijwilligersbijdrage
Zwaluwen is een club voor en door vrijwilligers. Enkel contributie betalen volstaat niet om uw hockeywedstrijden en trainingen mogelijk te maken. Daarom zetten vele trainers, coaches, bestuursleden en commissieleden zich in als vrijwilliger. Ook van u verwachten we een bijdrage aan de club. Het geeft niet welke, voor elke bijdrage is een plek. U hoeft hier niet wekelijks inzetbaar voor te
zijn; ook voor eenmalige taken hebben we mensen nodig. Op het inschrijfformulier vragen we u welke bijdrage u nu of op termijn
zou kunnen leveren zodat we uw kwaliteiten zo goed mogelijk kunnen matchen tot wederzijds voordeel en plezier!

Aanmeldingsprocedure junioren, individuele senior competitiespelers en trimhockeyers
• De aanmeldingsprocedure is van toepassing op junioren, senioren, veteranen en trimhockeyers.
• Iedereen die nog geen lid is van de hockeyafdeling van Zwaluwen Utrecht 1911 en komend seizoen lid wil worden van de hockeyafdeling kan zich vanaf donderdag 1 maart 2019 aanmelden met het digitale inschrijfformulier op de website onder het menu
lidmaatschap. De website is te vinden via de volgende link https://hockey.zu1911.nl/site/default.asp?Option=11016&m=4
• De aanmeldingstermijn loopt tot en met maandag 15 april 2019.
• Aanmelden is mogelijk voor personen geboren vóór 1-10-2013.
• In aanvulling daarop is aanmelding mogelijk voor schoolgaande kinderen die zijn geboren op of na 1-10-2013 en vóór 1-1-2014,
indien het kind komend seizoen op school is ingedeeld in groep 3. Vermeld dit dan duidelijk bij de inschrijving.
• De hockeyafdeling van Zwaluwen Utrecht 1911 houdt geen wachtlijst bij. Personen die zich al vóór de aanmeldingstermijn hebben
aangemeld en voor wie geen plek was, hebben bericht gekregen dat zij zich opnieuw dienen in te schrijven als ze nog steeds lid
willen worden. Hun oude inschrijving wordt voor de start van de inschrijfperiode verwijderd.
• Bij te veel aanmeldingen zal er worden geloot. Hierbij wordt de volgorde van binnenkomst van aanmeldingen buiten beschouwing
gelaten.
• Voor de aanmeldingen van individuele senior competitiespelers wordt bekeken of er ruimte (en aansluiting) is in de bestaande
competitieteams. Ook deze ruimte is beperkt en onze huidige groep trimhockeyers heeft hierbij voorrang boven nieuwe aanmeldingen.

• 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 (1e en 2e graads) 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 op 1 oktober 2018 al lid was.

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.

• Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt uiterlijk bericht in juli 2019. We streven er echter naar om groepen waar we eerder duidelijkheid kunnen bieden (met name benjamins, overige junioren en trimhockeyers), die ook te geven.
• 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.
• Degenen die worden ingeloot zijn automatisch lid van de OMNI vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 vanaf 1 augustus 2019; de
inschrijving is dan ook bindend. Ook dient er vanaf dat moment te worden voldaan aan de betalingsverplichtingen, zie hiervoor
ook het huishoudelijk reglement (https://hockey.zu1911.nl/site/default.asp?Option=2502&stcname=declub_reglement&m=1).
• De hockeyafdeling van Zwaluwen Utrecht 1911 kent de volgende lidmaatschapsvormen:
Lidmaatschap

Geboortedata*
(seizoen 2019 / 2020)

- inschrijfgeld

Contributie**

Activiteiten

€ 30,-

Eenmalige bijdrage voor nieuwe leden

- F (1e jaars)
/ Benjamins

01-10-2012 / 30-09-2013, of:
01-10-2013 / 31-12-2013 en volgend
schooljaar in groep 3

€ 225,-

In ieder geval een keer per week trainen. We
streven naar een tweede training waar de
veldruimte dit toelaat.

- F (2e jaars)
- E (1e jaars)
- E (2e jaars)
- D (1e jaars)
- D (2e jaars)
- C (1e jaars)
- C (2e jaars)
- B (1e jaars)
- B (2e jaars)
- A (1e jaars)
- A (2e jaars)

01-10-2011 / 30-09-2012
01-10-2010 / 30-09-2011
01-10-2009 / 30-09-2010
01-10-2008 / 30-09-2009
01-10-2007 / 30-09-2008
01-10-2006 / 30-09-2007
01-10-2005 / 30-09-2006
01-10-2004 / 30-09-2005
01-10-2003 / 30-09-2004
01-10-2002 / 30-09-2003
01-10-2001 / 30-09-2002

€ 256,€ 266,€ 266,- + € 60,€ 297,- + € 60,€ 297,- + € 60,€ 297,- + € 60,€ 297,- + € 60,€ 313,- + € 60,€ 313,- + € 60,€ 313,- + € 60,€ 313,- + € 60,-

In ieder geval een keer per week trainen en
een competitiewedstrijd op zaterdag.

- senioren
- veteranen

< 01-10-2001
< 01-10-1984

€ 328,€ 328,-

In ieder geval een keer per week trainen en
een competitiewedstrijd op zondag

- trimhockey

< 01-10-2000

€ 174,-

Een keer per week trainen (maandag)

- zaalhockey

-

€ 60,-

Zes competitiedagen tijdens winterstop plus
een keer per week zaaltraining
Zes competitiedagen tijdens winterstop incidenteel zaaltraining
Zes competitiedagen tijdens winterstop, zonder zaaltraining.

senioren en veteranen optioneel

€ 45,€ 30,-

Voor de jeugd vanaf de 2e jaars E leeftijd is
zaalhockey integraal onderdeel van het lidmaatschap. Hiertoe wordt een contributietermijn van € 60,- geïnd, die in de kolom links
apart vermeld staat.

* De vereniging behoudt zich het recht voor om af te wijken van de indeling in leeftijdscategorieën op basis van geboortedatum.
** Dit is de contributie voor het lopende seizoen 2018/2019. Het voorstel voor de contributie voor het seizoen 2019/2020 zal ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de leden tijdens de ALV in mei 2019. Er dient rekening gehouden te worden met een kleine
verhoging in verband met toenemende kosten en inflatie.

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.
Deze procedure kan niet alle mogelijke situaties afdekken. In voorkomende gevallen beslist het bestuur van de hockeyafdeling van
Zwaluwen Utrecht 1911.

