BESTUUR H.C. HISALIS

Bestuursbesluit

GEEN DIFFERENTIATIE CONTRIBUTIE TUSSEN
SELECTIE EN NIET SELECTIE-TEAMS
ACHTERGROND:
Differentie in contributie (bijv. selectiespelers moeten meer contributie betalen dan nietselectiespelers, immers zij krijgen veel meer “waar voor hun geld”) is een regelmatig
terugkerende vraag die elke 2-3 jaar wel een keer gesteld wordt. Het bestuur heeft in het
verleden (seizoen 2005-2006) hierover al een standpunt ingenomen en ook tijdens de
bestuursvergadering van 1 december 2008 is dit onderwerp opnieuw besproken. De uitkomst
is dat het huidige beleid om geen differentiatie toe te passen gehandhaafd blijft.

STANDPUNT BESTUUR:
Hockey moet voor iedereen gelijk betaalbaar blijven. Dit past ook in het gemeentelijk beleid
om sport te stimuleren en betaalbaar te houden voor alle lagen van de bevolking. Om
diezelfde reden zijn wij deelnemer in Sportpas en IS Sport. Hierbij kunnen ook
minderbedeelden toch instromen in onze vereniging.
De opbrengsten binnen Hisalis komen voor een deel uit contributie. Het grootste gedeelte
betreft echter inkomsten uit de bar, sponsoring, activiteiten (Familiedag, Kerstgala) en de
geraniumactie.
De uitgaven van onze vereniging beslaan uiteraard kosten van trainers, maar daarnaast zijn de
huur voor de velden, de rente en aflossing voor het clubhuis en de hockeymaterialen grote en
belangrijke uitgaven. Het overgrote deel van de uitgaven door de club gaat dus alle leden aan.
Toen Hisalis enkele jaren geleden de keuze maakte voor prestatiehockey en daar invulling
aangaf door het aantrekken van zeer goede hoofdtrainers, werden de extra kosten hiervoor
gefinancierd door extra sponsorbijdragen en niet uit een verhoging van de contributie.
In tegenstelling tot veel clubs om ons heen krijgt bij Hisalis iedereen tot en met de E-jeugd
de mogelijkheid om twee keer in de week te trainen.
In vergelijking met grotere clubs betalen de leden bij Hisalis erg weinig contributie en krijgen
ze daarvoor veel terug. Zo betalen senioren bij Hurley, Amsterdam, HDM circa € 350-390
contributie per jaar. Senioren heren en dames elftallen (teams 6 t/m 25 ?) krijgen geen
training, spelen af en toe op gras en moeten 1 keer per maand verplicht bardienst draaien.
Indien differentiatie moet worden toegepast kan dit op vele manieren, waarbij de discussie en
de onduidelijkheid alleen maar zal toenemen.
- de Dinsdag Veterinnen want zij komen niet trainen,
- de F-jes, zij gebruiken slechts een 1/8-ste veld
- Veteranen, want zij doen veel meer voor de club dan andere teams,
- Etc, etc.

De scheidsrechterscommissie deelt spelers van selectieteams 1,5 keer vaker in om
wedstrijden te fluiten dan niet-selectiespelers.
Bij de selectieteams van Dames 1 en Heren 1 spelen steeds meer zaken zoals het niet-betalen
van contributies, het ontvangen van premies, het krijgen van gratis vervoer, etc. Wij doen hier
(nog) niet aan mee, maar het is wel de trend. Hogere contributies voor D1 en H1 zal leiden tot
verlies van spelers.
Selectieteams worden vaker gevraagd om bij acties of evenementen e.e.a. terug te doen voor
de club of haar sponsors. Binnen Hisalis zijn dit al:
- D1: de jaarlijkse Rabofietsdag
- H1: de Sponsorbingo loterij
- JB1: 1 dag parkeerhulp voor Landgoed Keukenhof
- MB1: organiseren jaarlijkse Open Dag
Binnen Hisalis is Breedtesport absoluut een punt van aandacht, maar bij gebrek aan
mankracht wordt hier helaas nog niets mee gedaan.
Het Oude Veld wordt op niet al te lange termijn vervangen, waarmee verschillen in kwaliteit
en hockeyplezier tussen Veld 1 en 2 zullen verdwijnen.
Samenvattend zijn dit voor het bestuur voldoende redenen om niet te differentiëren bij het
bepalen van de contributiebedragen tussen selectie- en niet selectieteams.
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