Voorwoord
Met veel genoegen doen wij u het informatieboekje van Hockey Club Gilze-Rijen toekomen.
Dit boekje is allereerst bedoeld voor diegenen die lid willen worden. Zij kunnen de
informatie die van belang is hierin vinden. Daarnaast kan het wellicht zijn dienst bewijzen
voor diegenen die al lid zijn. In de praktijk blijkt namelijk dat niet altijd alle leden binnen een
vereniging weet hebben van wat er binnen de club omgaat.
Het is voor een vereniging als de onze noodzakelijk dat voor een aantal zaken een beroep
wordt gedaan op de leden (of ouders van de junioren). Informatie hierover treft u kort aan in
het hoofdstuk huisregels.
Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van
onze bestuursleden of commissieleden.

Namens het bestuur HCGR 2010/2011,

Rob Wijngaard
Bestuurslid communicatie en sponsoring
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1. Korte historie.
De geschiedenis van Hockey Club Gilze-Rijen begint in het jaar 1978. Toen bespraken een
aantal enthousiaste hockey(st)ers tijdens een feestje de mogelijkheid een hockeyclub in de
gemeente Gilze-Rijen op te richten. Een oproep in het plaatselijke weekblad leidde tot de
aanmelding van een veertigtal leden. Voldoende om het initiatief voort te zetten.
Op 25 mei 1979 werd Hockey Club Gilze-Rijen opgericht en op 25 augustus datzelfde jaar
werden de statuten van de vereniging bij notariële akte goedgekeurd.
De vereniging groeide de jaren daarna gestaag naar een ledental van ongeveer 300. Toen
vanaf eind jaren tachtig alle teamsporten onder druk kwamen te staan, nam ook het aantal
leden van onze hockeyclub af tot zo'n 220. Met de realisatie van het kunstgrasveld in 1994 is
de dalende trend in het ledental omgebogen in een gematigde groei. Thans wordt het oude
niveau met 340 meisjes, jongens, vrouwen en mannen weer bereikt.
In het eerste jaar werden de trainingen en wedstrijden gehouden op velden bij manege
Thielen in Hulten. Het tweede seizoen kreeg men de beschikking over een eigen clubhuis
met kleedruimten aan de Mauritsweg (nu Atalanta). Dat seizoen werd gebruik gemaakt van
het Ericsson sportveld. Daarna werd een eigen hockeyveld in gebruik genomen.
De volgende mijlpaal in de geschiedenis van de club was de verbouwing en ingebruikname
als clubhuis van het voormalige KMT-gebouw, iets verderop aan de Mauritsweg 12 (later
Atalanta 6). Een groot deel van de verbouwing is door eigen leden uitgevoerd. Tot en met
2009 was dit gebouw de plek waar hockey(st)ers in de gemeente Gilze en Rijen elkaar
ontmoetten.
In 1994 kon, na jarenlang onderhandelen met diverse instanties, aan het eind van de zomer
het felbegeerde kunstgrasveld aangelegd worden op de plaats van één van de grasvelden.
Een scala aan activiteiten werd ondernomen om enerzijds geld in te zamelen en anderzijds
om kosten te besparen. De ingebruikname van het kunstgrasveld is, gecombineerd met de
viering van het 15-jarig bestaan van Hockey Club Gilze-Rijen, in het najaar op grandioze wijze
gevierd.
Aan het begin van het seizoen 1999-2000 is het dak van het clubhuis vervangen. Zo’n 30
vrijwilligers hebben het gepresteerd om in 4 dagen het dak te vervangen en een grote
onderhoudsbeurt uit te voeren, zodat we de eerste 10 jaar weer vooruit konden.
In december 2001 heeft het clubhuis een complete metamorfose ondergaan. Wederom door
de inzet van een kleine kern vrijwilligers en met de ondersteuning van sponsoren is dit
fantastische resultaat bereikt en beschikten wij als vereniging weer over een representatief
onderkomen.
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Het seizoen 2003-2004 heeft in het teken gestaan van het 25 jarig jubileum van onze
vereniging. Een enthousiaste werkgroep was er in geslaagd om een programma in elkaar te
spijkeren waardoor deze mijlpaal op gepaste wijze gevierd kon worden. Daarnaast is op
verzoek van de ALV het natuurgrasveld gerenoveerd zodat er meerdere wedstrijden
tegelijkertijd kunnen worden gespeeld.
Vanaf 2005 tot heden heeft het bestuur m.n. aandacht besteed aan het ontwikkelen van een
toekomstvisie voor onze vereniging. Dit heeft geleid tot het opstellen van een strategisch
plan HCGR 2015 dat de basis vormt voor het ontwikkelen van allerlei initiatieven die er toe
moeten leiden als vereniging klaar te zijn voor de toekomst. Het jaar 2009 heeft in het teken
gestaan van de verhuizing als vereniging naar een nieuwe locatie op Sportpark Vijf Eiken. Op
deze locatie heeft de club de beschikking over een fantastisch clubhuis en twee semi-water
kunstgrasvelden. Ook in dit clubhuis is door de leden al heel erg veel werk verricht. De
gehele inrichting en afwerking is namelijk door een paar enthousiaste leden gerealiseerd. De
ingebruikname van het nieuwe complex viel samen met het dertig jarig bestaan van de
hockeyclub.
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2. Algemene informatie.
2.1

Statuten en huishoudelijk reglement.

HCGR is een vereniging waarvan de statuten zijn vastgelegd bij notariële akte op 2 juni 1990.
De statuten liggen ter inzage bij het bestuur.
Tevens bestaat er binnen de hockeyclub een huishoudelijk reglement waarin onder meer de
diverse afspraken en reglementen binnen de club zijn vastgelegd. Ook dit ligt ter inzage bij
het bestuur.

2.2

Algemene ledenvergadering (ALV)

Volgens de statuten wordt door het bestuur tenminste eenmaal per verenigingsjaar een
algemene ledenvergadering uitgeschreven. In de regel geschiedt dat in de maand mei.
In de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over de
gebeurtenissen van het afgelopen jaar en worden de plannen voor het komende jaar
gepresenteerd.
Tevens kan het bestuur of de algemene ledenvergadering voorstellen indienen die middels
een meerderheid van stemmen kan worden bekrachtigd.
In de ALV hebben alle leden van de club stemrecht; leden ouder dan 18 jaar in eigen
persoon, leden jonger dan 18 jaar via hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Een en
ander is nader uitgewerkt in de statuten waarvan voor leden op verzoek een kopie
beschikbaar is bij de secretaris.
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2.3

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 seniorleden en bij voorkeur uit 7 leden die zijn gekozen
door de ALV conform de statuten en het huishoudelijk reglement.
Het bestuur kent de volgende verdeling van werkvelden:







algemene zaken
financieel beheer
secretariaat
technische zaken
communicatie en sponsoring
bar en accommodatie

voorzitter HCGR
penningmeester
secretaris
2 x bestuursleden technische zaken
bestuurslid communicatie en sponsoring
bestuurslid accommodatie, bar en
activiteiten

Het bestuur laat zich bijstaan door verschillende commissies, waarbij het verantwoordelijke
bestuurslid de commissie voorzit.
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2.4

Accommodatie

Het clubhuis en de hockeyvelden zijn gevestigd op het volgende adres:
Sportparkweg 9
5121 MP Rijen
0161-226275
Onze vereniging beschikt over een 2 semi-water kunstgrasvelden. Het clubhuis beschikt
onder meer over vier kleedruimten met douchegelegenheid.

2.5

Website

Gedurende het seizoen verschijnt alle belangrijke informatie op de website van hockeyclub
Gilze-Rijen. Het adres van de website is http://www.hcgr.nl.
De website verstrekt informatie ten aanzien van de volgende punten:
 Wedstrijdprogramma's voor de diverse teams met daarbij gegevens ten aanzien van
vertrek- en aanvangstijden van de wedstrijden, de scheidsrechters en het vervoer van
de teams bij uitwedstrijden
 Informatie omtrent toernooien
 Bardienstschema
 Informatie van het bestuur en commissies aan de leden
 Wedstrijdverslagen
 Informatie omtrent sociale activiteiten zoals feesten
 Ingezonden stukken
Kopij, voorzien van naam, kan alleen ingeleverd worden via e-mail. Om tijdige plaatsing op
de website te kunnen garanderen moet de kopij op maandag vóór 18.00 uur aangeleverd
zijn.
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2.6

Clubkleding

Het tenue van HCGR bestaat uit:





Groen/wit poloshirt voorzien van clublogo
korte donkerblauwe rok (dames) voorzien van clublogo of
korte donkerblauwe broek (heren) voorzien van clublogo
groene kousen voorzien van clublogo

De clubkleding kan (alleen) aangeschaft worden bij:
Plugro sport en fashion
Hoge Ham 61
5104 JB Dongen

Daarnaast is voor het beoefenen van de hockeysport een hockeystick vereist. Het dragen van
scheenbeschermers tijdens wedstrijden is verplicht en een gebitsbeschermer wordt sterk
aangeraden en is bij de jeugdwedstrijden verplicht. Dit advies geldt ook voor de trainingen.
Hiermee wordt niet bedoeld dat Hockey een gevaarlijke sport is, maar een ongeluk zit in een
klein hoekje.
De wedstrijden en de trainingen worden gespeeld op een kunstgrasveld. Voor het bespelen
van een kunstgrasveld zijn speciale kunstgrasschoenen verplicht.
LET OP: Het is op kunstgrasvelden absoluut verboden te spelen op schoenen met (stalen)
noppen zoals sommige voetbalschoenen. Dit omdat deze het (zeer dure) kunstgrasveld
kunnen beschadigen.
De dure uitrusting voor de doelverdedigers zoals legguards (beenbeschermers)
handschoenen, helm, bodyprotector ed. wordt door de club per team in bruikleen gegeven.
De clubkleding en overige hockeymaterialen zijn verkrijgbaar bij Plugro sport en fashion,
Hoge Ham 61, Dongen

2.7

Financiële informatie.

De HCGR heeft een bankrekening bij de RABO-bank in Rijen. Alle betalingen aan de club
verlopen via het volgende rekeningnummer: 10.30.04.408 t.n.v. Hockey Club Gilze-Rijen.
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2.8

Het jaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m31 mei, en het hockeyseizoen loopt van september
tot eind mei. Tijdens het hockeyseizoen worden trainingen georganiseerd.
Gedurende de wintermaanden (december tot en met februari) vinden geen wedstrijden
plaats in het kader van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) competitie. Wel
worden door diverse clubs onderling een vriendschappelijke wintercompetitie
georganiseerd.
Het hockeyseizoen wordt afgesloten met een toernooi dat door de diverse hockeyclubs in
onze omgeving wordt georganiseerd.
Tenslotte worden door de vereniging activiteiten georganiseerd als familietoernooi,
miniweekend, discoavonden, zaalhockeytoernooi etc.
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3. Samenvatting van het huishoudelijke reglement
en Huisregels.
In dit hoofdstuk van het informatieboekje worden een aantal afspraken uiteen gezet die
nodig zijn om op een prettige manier met elkaar binnen onze vereniging te kunnen
vertoeven.
Een aantal van deze afspraken maken ook onderdeel uit van ons huishoudelijk reglement. Er
wordt hier echter slechts een samenvatting gegeven, voor de exacte formulering van de
regels wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement.

3.1

Afzeggingen.

Wanneer u bent ingedeeld voor een wedstrijd, vervoer etc. betekent dat anderen op u
rekenen. Er wordt daarom ook verwacht dat u bij verhindering tijdig zelf voor vervanging
zorgt.
Wanneer een wedstrijd wordt afgelast wordt u hiervan op de hoogte gesteld middels een
doorbelsysteem. Verbreek de keten daarom niet zodat u anderen niet dupeert.

3.2

Uitwedstrijden.

Bij uitwedstrijden is het vertrek en de terugkomst vanaf het clubhuis aan de Sportparkweg.
Het vervoer van huis naar het clubhuis vv. dient door de leden zelf te worden geregeld.
Het vervoer van de jeugdleden dient te geschieden door de ouders. De coaches van de
teams zullen in overleg met deze ouders een vervoersschema opstellen. Indien men
verhinderd is dient er zelf voor vervoer gezorgd te worden.

3.3

Bardienst.

De exploitatie van de bar is in handen van de barcommissie. De leden van deze commissie
kunnen echter onmogelijk persoonlijk zorg dragen voor een continue bezetting. Daarom zult
u als lid of als ouder van een juniorenlid een enkele keer per jaar een bardienst moeten
draaien. Voor eventuele vervanging bent u zelf verantwoordelijk. Informatie hierover treft u
aan in het clubblad.
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3.4

Gastvrouwen / heren.

Er wordt naar gestreefd dat er op alle speeldagen een gastvrouw / gastheer op de club
aanwezig is. Zij dragen zorg voor de goede gang van zaken rondom de velden en in het
clubhuis, ontvangen de bezoekende clubs en hun begeleiders, kunnen antwoord geven op
vragen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de barcommissie.

3.5

Scheidsrechters en scheidsrechtersopleiding.

Voor de thuiswedstrijden van de K.N.H.B.-competitie dient elke vereniging per wedstrijd
twee bevoegde scheidsrechters ter beschikking te stellen. Deze scheidsrechters dienen in
het bezit te zijn van een clubscheidsrechterskaart (C-kaart). Het selecteren en opleiden van
scheidsrechters gebeurt door de technische commissie. Binnen onze club worden de
scheidsrechters uit onze spelende leden geworven. Alle leden vanaf 16 jaar worden door de
KNHB verplicht om deel te nemen aan de scheidsrechterscursus. Vanaf 14 jaar mag je hier al
aan deelnemen.

3.6

Gedrag in en rond het veld.

De club poogt alle leden op een prettige manier in staat te stellen het hockeyspel te
bedrijven.
Natuurlijk is het zo dat u als speler of toeschouwer het veel beter ziet dan de scheidsrechters
en natuurlijk heeft u als speler of ouder een veel beter inzicht in het spel dan de trainers en
coaches. Toch verzoeken we u dringend dit niet op de "professionele" manier (zoals elke
zondag op televisie te aanschouwen) kenbaar te maken. Mocht u de club in staat willen
stellen van uw kennis gebruik te maken, geeft u zich dan op als coach.

3.7

Beheer van de velden.

Het beheer van het kunstgrasveld berust bij de Gemeente Gilze en Rijen. De velden worden
bespeeld volgens het trainingsschema dat door de technische commissie is opgesteld en het
wedstrijdschema zoals dat elke week op de website wordt gepubliceerd.
Buiten deze schema's is het gebruik van het veld niet toegestaan tenzij na toestemming
vooraf van het bestuur. Bij het bestuur zijn de richtlijnen voor het bespelen van het
kunstgrasveld te verkrijgen.
Bij de toegang tot het veld bevindt zich een walk-off-mat, spelers worden geacht bij het
betreden en verlaten van het veld hun schoeisel daarop te reinigen. Het is dus niet
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toegestaan het veld te betreden anders dan via de daarvoor bestemde toegangshekken.
Etenswaar, koffie, glazen en kauwgom horen niet op of rond het veld.
Roken of open vuur binnen de afrastering van het kunstgrasveld is niet toegestaan gezien de
mogelijke beschadiging van de kunstgrasvezel door smeulende tabak.
Na een training of wedstrijd word je geacht je eigen afval op te ruimen en in de daarvoor
bestemde afvalbakken te doen.

3.8

Clubhuis

Primair is de doelstelling van het clubhuis om de eigen leden en de bezoekende clubs onder
elkaar een gezellig samenzijn te bieden en de mogelijkheid tot douchen te geven.
Tevens wordt het clubhuis gebruikt voor activiteiten en feesten ten behoeve van de leden.
Het organiseren en / of houden van dergelijke activiteiten is alleen mogelijk als het bestuur
hiervoor toestemming heeft gegeven.
Het spreekt vanzelf dat er van de leden wordt verwacht dat zij er samen voor zorgen dat het
clubhuis een visitekaartje voor onze club blijft.
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4. Wedstrijden en competitie.
4.1

Competitie

HCGR neemt deel aan de door de K.N.H.B. georganiseerde competitiewedstrijden.
Als uitgangspunt worden de volgende wedstrijddagen gebruikt:
 de mini's en junioren spelen op zaterdag
 de senioren spelen op zondag
 de recreanten dames en heren in principe op hun trainingstijd of, in overleg met de
wedstrijdsecretaris, op een andere weekdag
Globaal wordt de competitie gespeeld in de periode van september tot december en (na de
winterstop) van eind februari tot juni. Tijdens de winterstop wordt door samenwerkende
verenigingen een winter-competitie georganiseerd.
Als wordt deelgenomen aan de competitie dient men een spelend lidmaatschap van de
vereniging te hebben. Indien gewenst kan iemand ook beslissen om alleen aan trainingen
deel te nemen of zich te voegen bij het recreantenteam. In dat geval wordt men geen
spelend lid en zijn er afwijkende tarieven.

4.2

Toernooien.

Aan het einde van het hockeyseizoen worden diverse toernooien georganiseerd door onze
eigen club en/of door clubs in onze omgeving.
Voor de mini’s worden toernooien georganiseerd door een overkoepelend orgaan waarin de
diverse clubs een vertegenwoordiging hebben. Om deze goede traditie te kunnen
handhaven en een goede opkomst te garanderen hebben deze afsluitende jeugdtoernooien
een verplicht karakter. De data zijn bij de coaches en de wedstrijdcommissie bekend en
worden ook via het clubblad bekend gemaakt
Voor de seniorenteams en veteranenteams worden eveneens diverse toernooien
georganiseerd door HCGR of andere clubs. De organisatie hiervan of deelname hieraan
gebeurd min of meer ad-hoc en wordt door de individuele teams zelf geregeld.
Bovendien organiseert de club zelf een aantal toernooien die in uw aandacht worden
aanbevolen.
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4.3

Teams

Aan het begin van het seizoen wordt onder verantwoordelijkheid van de technische
commissie een teamindeling gemaakt. Deze commissie laat zich hierbij adviseren door de
trainers en coaches van de teams.
In principe wordt bij de teamindeling uitgegaan van de onderstaande leeftijdscategorieën:










6 — 7 jaar
8 — 9 jaar
10 — 11 jaar
12 — 13 jaar
14 — 15 jaar
16 — 17 jaar
vanaf 18 jaar
ouder dan 30 jaar (dames)
ouder dan 35 jaar (heren)

F - mini’s
E - mini's
D - junioren
C - junioren
B - junioren
A - junioren
senioren
veteranen
veteranen

Als peildatum voor de leeftijden wordt 1 oktober van het lopende seizoen gekozen.
Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat de Technische Commissie van deze grove
leeftijdsindeling kan afwijken indien dit noodzakelijk wordt geacht. Het zal echter niet
gebeuren dat iemand in een te lage leeftijdscategorie wordt ingedeeld.
Indien er in een bepaalde leeftijdscategorie veel leden zitten kan het voorkomen dat er
meerdere teams worden samengesteld. Wederom wordt de indeling door de TC uitgevoerd.
Primair zullen zij er naar streven om een zo hoog mogelijk speelgenot voor de teams als
geheel te realiseren. Individuele wensen van (ouders van) leden kunnen dan soms
ondergeschikt worden geacht aan het belang van het team in het algemeen.
Kinderen onder 6 jaar spelen in principe nog geen formele wedstrijden. Tijdens de trainingen
worden middels spelletjes de beginselen van een teamsport in het algemeen en het
hockeyspel in het bijzonder bijgebracht als voorbereiding op het spelen van wedstrijden.
De E-mini's worden ingedeeld in zestallen en spelen gedurende het seizoen een serie
wedstrijden. Hiervan wordt door de KNHB geen stand bijgehouden.
De D-junioren worden in een achttal of een elftal ingedeeld. Achttallen spelen, net als de
mini's, een competitie waarvan geen stand wordt bijgehouden. D11-elftallen spelen wel mee
in een door de KNHB georganiseerde competitie.
De C-, B- en A-junioren, de senioren en de veteranen spelen in elftallen in door de KNHB
georganiseerde competities
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4.4

Clubkleding.

Bij alle wedstrijden worden de spelers geacht te verschijnen in het door de KNHB
voorgeschreven clubtenue (zie hoofdstuk 2).
Soms is het nodig dat een team in een wit shirt speelt om het kledingonderscheid met de
tegenstander te vergroten. Indien dit het geval is wordt dit in het clubblad aangegeven.

4.5

Sportkeuring

Voor deelname aan de competitiewedstrijden van de K.N.H.B. is een sportkeuring niet
vereist, doch wordt wel aangeraden.

4.6

Aanvoerders, coaches, trainers

Elk team heeft een aanvoerder die wordt gekozen uit het midden van het team. De
aanvoerder onderhoudt samen met de coach het contact met de club.
Voor het coachen van de teams wordt een beroep gedaan op senioren en ouders van leden.
De coach begeleidt het team en vult samen met de aanvoerder het wedstrijdformulier in.
Voorts is de coach het eerste aanspreekpunt voor ouders, leden en aspirant-leden en vervult
als zodanig een rol bij de introductie van nieuwe leden.
Coaches worden ondersteund door de commissie technische zaken die coachvergaderingen
belegd waarin ook de teams worden samengesteld.
Elk team krijgt de gelegenheid om tenminste één uur per week te trainen onder leiding van
een daartoe geschikt lid dan wel een door de vereniging aangetrokken trainer.
De trainingen worden georganiseerd door de technische commissie en worden bekend
gemaakt in het clubblad aan het begin van een nieuw seizoen.
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4.7

Scheidsrechters

Voor een thuiswedstrijd binnen de competitie van de K.N.H.B. dient de vereniging twee
scheidsrechters ter beschikking te stellen. Deze scheidrechters dienen in het bezit te zijn van
een clubscheidsrechterskaart ( C-kaart ).
Jaarlijks wordt door HCGR, eventueel in samenwerking met andere verenigingen, een
scheidsrechterscursus georganiseerd om genoemde C-kaart te behalen. HCGR kan hierbij
werken met een bevoegd docent. Alle leden vanaf 16 jaar worden door de KNHB verplicht de
scheidsrechterskaart te halen. De commissaris scheidsrechters organiseert de cursus.
Er bestaat overigens geen leeftijdsgrens voor het behalen van de C-kaart. Iedereen mag
cursus volgen en examen doen. De kaart wordt alleen pas aangemaakt als de cursist de
leeftijd van 14 jaar heeft bereikt. Een cursist die jonger is dan 14 jaar en het examen heeft
gehaald, wordt net zoals alle andere examenkandidaten gewoon op het formulier vermeld.
Na zijn 14e verjaardag kan hij/zij dan de scheidsrechtercommissaris verzoeken de kaart bij
het Bondsbureau op te vragen.
Geïnteresseerde leden kunnen vervolgens via de K.N.H.B. een opleiding tot
bondsscheidsrechter volgen om daarna door de bond ingezet te kunnen worden als
scheidsrechter in de hogere klassen uit de competitie.
Er is overigens ook de mogelijkheid om bondsscheidsrechter te worden zonder de
verplichting door de bond ingedeeld te worden (de zgn “thuisfluiters”). HCGR wil de
gemaakte cursuskosten graag vergoeden. Deze vergoeding geldt ook mensen die de
opleiding tot oefenmeester A of Jeugd hockey trainer volgen.
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5. Lidmaatschap en Financiële aspecten
5.1

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid geschiedt door middel van een inschrijvingsformulier. Dit formulier is
beschikbaar via de website, achter de bar, bij trainers of coaches en kan worden
aangevraagd bij de secretaris. Na volledige invulling kan het formulier worden opgestuurd
naar het secretariaat, postbus 113, 5120 AC Rijen

5.2

Contributie

Door de algemene ledenvergadering wordt de contributie voor het komende verenigingsjaar
vastgesteld.
Voor de actuele contributiebedragen verwijzen wij u naar de site van de hockeyclub
www.hcgr.nl
Tevens kent onze club een gezinskortingsregeling. Bij meerdere leden uit een gezin (toetsing
is adres) wordt de volgende korting over de laagste lidmaatschap contributie doorberekend:





Eerste en tweede lid:
Derde lid:
Vierde lid:
Vijfde en + lid:

geen korting
10% korting
20% korting
30% korting

Aan de leden wordt voor aanvang voor het komende seizoen een nota gestuurd. Deze nota
dient binnen een maand na ontvangst voldaan te zijn. Indien men de contributie niet binnen
deze termijn heeft voldaan wordt er per factuur een extra bedrag van € 15,- aan
administratiekosten in rekening gebracht. In extreme gevallen kan besloten worden om
leden die de contributie niet hebben voldaan, uit te sluiten van deelname aan wedstrijden.
Het bestuur kan een lid op diens verzoek in de gelegenheid stellen de contributie in
termijnen te voldoen. De afspraken hierover worden gemaakt in overleg met de
penningmeester.
Leden, die door persoonlijke omstandigheden een half seizoen niet kunnen spelen en dit
vooraf aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt, worden in de gelegenheid gesteld om
gedurende deze periode de status van niet spelend lid aan te nemen, waardoor de
contributie over de bedoelde periode lager zal zijn dan welke normaal afgedragen zou
moeten worden.
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5.3

Uitwedstrijden junioren en mini's

Het vervoer van de junioren- en miniteams naar uitwedstrijden geschiedt bij toerbeurt door
de ouders van de leden. In het clubblad wordt tijdig vermeld wie wanneer moet rijden, zodat
er eventueel nog onderling geruild kan worden. Voor vragen omtrent de regeling kunt U zich
wenden tot de coach.

5.4

Uitwedstrijden senioren en veteranen

De senioren, veteranen en recreanten regelen zelf het vervoer.

5.5

Verzekeringen

De leden en functionarissen van de vereniging kunnen bepaalde risico's lopen tijdens de
deelname aan de door de vereniging aangeboden activiteiten. Om financiële gevolgen als
gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, zijn door Hockey Club Gilze Rijen de
volgende verzekeringen afgesloten:
1. Collectieve ongevallenverzekering
2. Aansprakelijkheidsverzekering

5.5.1 Collectieve ongevallenverzekering
Deze verzekering is afgesloten bij Aegon Schadeverzekeringen N.V. te ‘s Gravenhage en
voorziet in de volgende (maximum) uitkeringen;
€ 4.500,€ 22.500,€
500,-
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Bij overlijden per persoon.
Ten hoogste bij een geval van blijvende invaliditeit.
Voor kosten van genees- en heelkundige behandeling en
die van verpleging in een ziekenhuis, per ongeval. Hierbij geldt
een eigen risico van € 11,50.

Deze uitkeringen gelden voor zover niet uit andere hoofde aanspraak op een vergoeding kan
worden gemaakt. De dekking van de polis is van kracht tijdens:


Het deelnemen aan wedstrijden voor de vereniging door welke de verzekering is
afgesloten en alle activiteiten betreffende de hockeysport.



Andere activiteiten zoals het gaan naar en komen van de velden via de kortste weg,
het bezoeken van vergaderingen en andere bijeenkomsten van de bond, het district,
de vereniging, etc.

5.5.2 Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de bestuursleden en personen die namens
de vereniging werkzaamheden verrichten gedurende de tijd dat zij voor de vereniging
werkzaam zijn.
Uitgesloten is de onderlinge aansprakelijkheid van deze personen alsmede de
aansprakelijkheid van de leden. De verzekerde som per gebeurtenis bedraagt € 115.000,-.
Per gebeurtenis geldt er echter een eigen risico van € 20,-.
Niet verzekerd zijn schade door diefstal en vermissing.
Bij beide verzekeringen worden door het bestuur de volgende kanttekeningen geplaatst:
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Genoemde verzekeringen dienen te worden beschouwd in de context van het
normale verzekeringspakket dat de gemiddelde Nederlandse burger reeds heeft.
Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld de behandeling van kleine blessures en
dergelijke, waar huisartsbezoeken aan verbonden zijn, meestal gedekt worden door
een ziektekostenverzekering.



De aansprakelijkheid van een bestuurder van een motorvoertuig tegenover derden,
waaronder ook inzittenden, is in de wet "Aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen" geregeld. Deze wet bepaalt tevens dat elk motorvoertuig dat aan het
verkeer deelneemt, verzekerd dient te zijn. Er wordt op geattendeerd dat niet in elke
autoverzekering ook een "ongevallen inzittendenverzekering" is opgenomen, dan wel
aan het aantal inzittenden een maximum is verbonden.



De dekking van het bestuur en de personen die namens de vereniging
werkzaamheden uitvoeren is niet van kracht voor zover de schade verhaald kan
worden op een andere aansprakelijkheidsverzekering.

Geadviseerd wordt om alle eventueel voorkomende claims bij de coaches te melden, zodat
een zo snel mogelijke afhandeling kan worden bewerkstelligd.
Tenslotte hoopt het bestuur achteraf te mogen vaststellen, dat de penningmeester de
verzekeringspremie voor niets heeft betaald !

5.6

Afmelden als lid

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk en uitsluitend via het secretariaat te
geschieden en wel uiterlijk vóór 1 juni. Bij opzegging na deze datum is men de volledige
contributie voor het komende seizoen verschuldigd. In verband met de teamindeling wordt
het echter bijzonder op prijs gesteld wanneer men afmeldingen schriftelijk voor 1 mei
doorgeeft. In verband met het streven naar het continu verbeteren en optimaal
functioneren van de vereniging wordt het erg gewaardeerd wanneer men de reden van
opzeggen vermeld.
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6. Adressen
Adressen en e-mailadressen van onze bestuursleden kunt u vinden op onze website
www.hcgr.nl
Hieronder zijn de adressen van de bestuursleden vermeld. Bij elke discipline staat
aangegeven bij welke personen u terecht kunt met uw vragen of opmerkingen.

Clubhuis en velden
adres

Postadres

Sportparkweg 9
5121 MP Rijen
www.hcgr.nl
Postbus 113
5120 AC Rijen

Bestuur
Voorzitter

Toon Daanen

Secretaris
(= postadres club)

Gabry Brouwers

Penningmeester

Mike Los

Technische zaken

Matthijs Kin
Inez van Hout

Accommodatie en bar

Bart Gruter

Communicatie en
Sponsoring

Rob Wijngaard

Wedstrijdsecretariaat
Paul Theeuwes
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0161-226275

