
Vooraankondiging voorstel contributieverhoging ingaande seizoen 2023-2024 

De afgelopen twee seizoenen is het ons als vereniging gelukt de contributie niet te verhogen c.q. 
te indexeren. Intentie van het bestuur was om ook het komend seizoen dit niveau te handhaven 
echter de realiteit is anders. 
In de Buitengewone ALV van 25 januari jl. heeft de penningmeester, Alfred van den Berg, het 
beeld geschetst van wat wij als vereniging dit jaar en de komende jaren kunnen en mogen 
verwachten op financieel gebied. Ook B.N.M.H.C. Zwart-Wit ontkomt er niet aan de gevolgen 
van de hogere energiekosten, inflatie (2022: 10%) en minder sponsoren door te rekenen naar de 
leden. Qua contributie ligt Zwart-Wit met het nieuwe voorstel gelijk met Push en Breda (deze 
twee verenigingen zullen hun contributie nog gaan heroverwegen voor komend seizoen). 
Het bestuur heeft gekozen om te werken met vaste bedragen en niet met een indexering. Dit kan 
verschillen geven, echter een vast percentage van b.v. 10% levert te grote verschillen op. 
 
Contributievoorstel seizoen 2023/2024   

Categorie Percentage Voorstel Huidig 

Senioren 7,14% € 375,= € 350,= 

H/D O30 (voorheen Veteranen) 7,14% € 375,= € 350,= 

DDW (voorheen do. avond 
Dames) 

8,77% € 310,= € 285,= 

H/D O25 (voorheen Jong 
Senioren) 

7,9% € 340,= € 315,= 

Trainingslid/Trimhockey/Sevens 7,6% € 210,= € 195,= 

Duo-Lidmaatschap 9,09% € 240,= € 220,= 

 

Contributievoorstel seizoen 2023/2024   

Categorie Percentage Voorstel Huidig 

J/M O18 (voorheen A-Jeugd) 7,9% € 340,= € 315,= 

J/M O18 1ste lijn toeslag 0% € 150,= € 150,= 

J/M O18 2de lijn toeslag 0% € 85,= € 85,= 

J/M O16 (voorheen B-Jeugd) 7,9% € 340,= € 315,= 

J/M O16 1ste lijn toeslag 0% € 150,= € 150,= 

J/M O16 2de lijn toeslag 0% € 85,= € 85,= 

 

 

 

 



Contributievoorstel seizoen 2023/2024 

Categorie Percentage Voorstel Huidig 

J/M O14 (voorheen C-Jeugd) 7,9% € 340,= € 315,= 

J/M O14 1ste lijn toeslag 0% € 150,= € 150,= 

J/M O14 2de lijn toeslag 0% € 85,= € 85,= 

J/M O12 (voorheen D-Jeugd) 7,9% € 340,= € 315,= 

J/M O12 1ste lijn toeslag 0% € 150,= € 150,= 

J/M O12 2de lijn toeslag 0% € 85,= € 85,= 

J/M O10 (voorheen E 8-tallen) 5,56% € 285,= € 270,= 

J/M O9 (voorheen E 6-tallen) 6,38% € 250,= € 235,= 

J/M O8 (voorheen F 3-tallen) 9,38% € 175,= € 160,= 

 
Contributievoorstel seizoen 2023/2024   

Categorie Percentage Voorstel Huidig 

Pre-Benjamins                           9,38%       € 175,= € 160,= 

Funkey (per seizoenshelft )         33% € 60,= € 45,= 

Trainingslid junior                 13,6% € 125,= € 110,= 

Inschrijfgeld senior                  -33% € 60,= € 80,= 

Inschrijfgeld junior 0% € 60,= € 60,= 

Niet-spelend lid senior 0% € 100,= € 100,= 

 

Het voorstel contributie seizoen 2023-2024 zal een onderwerp zijn ter besluitvorming op de 
komende ALV aan het einde van het seizoen woensdag 14 juni aanstaande. Uiteindelijk zijn het 
de leden die beslissen. 

In dit verlengde wil het bestuur de komende periode overwegen, en gaat daarover intern het 
gesprek aan, om de consumptieprijzen niet verder te verhogen, maar deze zelfs voor sommige 
consumpties (hardlopers) neerwaarts bij te stellen. Dit wordt z.s.m. vervolgd. 
 
Indien u als lid van Zwart-Wit van mening bent dat uw vragen niet kunnen wachten tot de ALV, 
stel deze gerust via e-mail, telefonisch of spreek een lid van het bestuur aan tijdens de vele 
gezellige momenten op onze club. 
 
Namens het Bestuur, 
Charles van Kerkvoorde  
President B.N.M.H.C. Zwart-Wit 


