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HOCKEY LIDGELDEN      seizoen 2018-2019
De lidgelden hockey zijn betaalbaar aan Indiana vzw met vermelding van naam, voornaam + faktuurnummer op rekening nummer:

INDIANA HOCKEY: IBAN  BE72 3900 3448 9316 BIC  BBRU BE BB
Deze tarieven gelden voor het hockeyseizoen 2018-2019 (van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019).

Categorie Geboortejaar
Aandeel 

Indiana ***
Bijdrage 

VHL
Bijdrage 

Infra Totaal (€) **

U5 2014 164 11 0 175
U6 2013 284 11 0 295
Oefenjeugd Enkel voor starters 2007 tot 2012 316 29 0 345
Oefenjeugd Enkel voor starters 2000 tot 2006 315 41 0 355
U7-U8 2011 en 2012 336 29 50 415
U9-U10 2009 en 2010 351 29 50 430
U11-U12 * 2007 en 2008 351 29 50 430
U14 * 2005 tot 2006 365 41 50 455
U16 * 2003 tot 2004 380 41 50 470
U19 * 2000 tot 2002 380 41 50 470
College League 2000 tot 2002 305 41 50 395
College League 1993 tot 1999 305 65 50 420
Jong Senioren spelend in Lagere afd. 1993 tot 1999 325 65 50 440
Senioren 1992 en vroeger 375 65 50 490
Ladies / Gents 240 65 50 355
Gents Met training 330 65 50 445
Absolute Beginners Met mogelijkheid voor competitie 280 65 50 395
Absolute Beginners Zonder mogelijkheid voor competitie 269 11 50 330
Barlid 80 0 0 80
* Spelers van de 1ste ploegen U11, U12, U14, U16 en U19B betalen een extra bijdrage voor de (extra+fysieke trainingen, nat. 
scheidsrechters, video analyses). Deze bijdrage wordt onmiddellijk aangerekend op basis van de voorlopige ploegindelingen. Spelers die 
nadien uit de uiteindelijke kern zouden vallen en niet meer aan de extra trainingen deelnemen, krijgen deze extra bijdrage (pro rata) 
terugbetaald :

U11 en U12 75,00 €
U14 en U16 en U19B 100,00 €

** Nieuwe hockeyleden waarvan geen ander familielid reeds lid is van de hockeyafdeling zijn een éénmalige toetredingsbijdrage 
verschuldigd van 75 €.

*** Maximum bedrag voor  "Aandeel INDIANA" per gezin bedraagt 1.225 €
Dit plafond is enkel van toepassing op het Indiana aandeel (blauwe  kolom) en geldt niet voor de andere bijdragen.
Het plafond wordt automatisch toegepast van zodra blijkt dat de som van de individuele Indiana aandelen voor alle hockeyspelende 
gezinsleden het maximum bedrag van 1225 € zou overschrijden. Onder gezin wordt begrepen: ouders en kinderen die op éénzelfde 
adres wonen.

U6 of Oefenjeugd/Starters die vanaf februari competitiematchen spelen zullen een bijkomende factuur van 50 € ontvangen in januari. 

Deelnamekosten voor indoorhockey competitie, indoortrainingen, TopSchool en/of BeGold trainingen zijn niet inbegrepen.

Bepalend voor zowel het individuele Indiana lidgeld als de aansluitingsbijdrage bij de VHL is de leeftijd van de hockeyspeler en niet de 
categorie waarin gespeeld wordt.
Indien een lid zich op het einde van het seizoen laat uitschrijven en het daarop volgende seizoen opnieuw laat inschrijven zal er een 
forfaitaire administratieve kost bij het lidgeld gerekend worden van 15 €, waarvan 10 € bestemd zijn voor de VHL.
Leden die hun lidgeld niet betaald hebben op 1 september zullen vanaf dan niet op de trainingen en de wedstrijden worden 
toegelaten.
Wanneer een nieuw lid zich na 1 september inschrijft, bijvoorbeeld kinderen die eerst aan de proeftrainingen deelnemen, dient het 
lidgeld binnen de 14 dagen na inschrijving te worden betaald om toegelaten te worden tot de trainingen en/of wedstrijden.
Bij niet-betaling vóór de limietdatum van het volledige bedrag aangeduid op de factuur, zullen we deze leden een administratieve 
toeslag van 50€ aanrekenen.

Eventuele vezoeken tot spreiding van betaling en een afbetalingsplan kunnen gericht worden aan administratie@thc-indiana.be.

Ieder bestaand lid die zijn aanvraag niet zou hebben ontvangen een maand vóór aanvang van de competitie wordt geacht dit te melden 
via ondervermeld e-mailadres.

Voor meer info : www.thc-indiana.be
Vragen ? administratie@thc-indiana.be
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