Beste leden,
Wij hopen dat iedereen in een goede gezondheid verkeert. De
coronacrisis heeft nog steeds een enorme impact op het hockeyplezier.
Onze jeugdleden hebben gelukkig binnen alle COVID-19 regels altijd
kunnen hockeyen; in de winter heeft de jeugd zelfs meer gehockeyd dan
ooit tevoren en onze technische staf is inmiddels erg creatief geworden
met het opzetten van interne competities.
Voor onze seniorenleden is het helaas een ander verhaal; het hockeyen heeft letterlijk
stilgestaan sinds maart 2020; geen reuring, geen trainingen, geen wedstrijden. De laatste
weken mag tot 27 jaar weer worden gehockeyd maar voor de leden boven de 27 jaar gelden
nog steeds grote beperkingen.
Als bestuur hebben we regelmatig de vraag gekregen of compensatie mogelijk is op de
contributie voor deze groep. We hebben o.a. in de ALV van november 2020 en later tijdens
een Q&A sessie teruggegeven dat compensatie dit seizoen helaas niet mogelijk is. We
moeten alle zeilen bijzetten om überhaupt op een financieel resultaat van 0 te eindigen.

Loyaliteitsregeling, voorstel ALV 20 mei 2021
Weer een jaar de volle contributie betalen zonder te kunnen hockeyen zorgt voor twijfel bij
onze senioren. Een aantal heeft helaas het lidmaatschap uit voorzorg al opgezegd. Als
vereniging willen we natuurlijk iedereen aan boord houden en dat is ook nodig voor het
voortbestaan van de vereniging. En ondanks het feit dat we verwachten dat we het volgende
seizoen weer allemaal competitie kunnen spelen, snappen we de twijfel. Daarom hebben wij
als bestuur een loyaliteitsregeling bedacht die we tijdens de ingelaste Algemene
Ledenvergadering op 20 mei 2021 aan de leden ter goedkeuring willen voorleggen.

Voorstel
Voor komend seizoen (2021/2022) willen we alle seniorenleden een loyaliteitsregeling
aanbieden die lid blijven van onze vereniging. De regeling geldt als compensatie voor de
onzekere vooruitzichten voor deze groep. De compensatie bedraagt maximaal 50% van de
contributie en hangt samen met het aantal niet-gespeelde competitiewedstrijden.
Wat houdt het dan precies in?
●
●
●

We compenseren de helft (50%) van de contributie als je het hele komende
seizoen geen competitie kan spelen. Dit geldt voor alle lidmaatschapsvormen;
Als je maar een half jaar hockey competitie kan spelen (11 van 22 wedstrijden)
bedraagt de compensatie 25% en bij een kwartaal 12,5%;
De loyaliteitsregeling geldt alleen voor senioren die lid blijven. Als je nu opzegt om
vervolgens later weer lid te worden, dan kan je geen aanspraak maken op deze
regeling en is de contributie 100%;

●

Alleen voor onze seniorenleden verleggen we de opzegdatum van 1 mei naar 1
juni vanwege de ingelaste ALV waar dit voorstel ter stemming wordt gebracht.

In de ALV zullen we een toelichting geven wat de financiële impact is van deze
loyaliteitsregeling en waarom wij als bestuur dit verantwoord vinden.
We begrijpen maar al te goed dat de meeste leden een rot seizoen achter de rug hebben
maar dat dit in het bijzonder geldt voor de senioren. Met dit voorstel willen wij jullie als
trouwe leden graag behouden voor onze vereniging, en vooral dat er weer ouderwets
gehockeyd kan worden. Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust via een reply op deze
e-mail.

Met sportieve groet,
Bestuur MHC de Kikkers

PS: als je als senior (uit voorzorg) al hebt opgezegd hebt en je wil dit ongedaan maken, laat
dit dan voor 1 juni weten.

