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Contributiereglement Haagsche Rugby Club 2022-2023                         
Met aangepaste tarieven zoals op 30 juni 2022 door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd 
 
ALGEMEEN 
 
Elk lid van de Haagsche Rugby Club (hierna ‘HRC’) is contributie verschuldigd over het seizoen, of 
gedeelte daarvan, waarin hij/zij lid is van HRC. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
 
Er worden verschillende categorieën contributies onderscheiden. De hoogte van de verschillende 
contributies wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering (hierna ‘ALV’) van HRC vastgesteld. 
Indien aanpassing van de contributie (eenmalig en/of structureel) noodzakelijk wordt geacht, doet 
het bestuur een voorstel aan de ALV. Een verhoging kan gekoppeld worden aan het prijsindexcijfer 
consumentenprijzen.  
 
CATEGORIËN LIDMAATSCHAP EN TARIEVEN VOOR 2022-2023 
 
Basisleden jeugd 
   Geboortejaar   Club  Bond*  Totaal 
Garnalen  2018     € 50,00   € 0,00  € 50,00 
Guppen   2017    € 179,00 € 20,00  € 199,00 
Turven   2015 en 2016   € 265,00 € 20,00  € 285,00 
Benjamins  2013 en 2014   € 265,00 € 20,00  € 285,00 
Mini’s   2011 en 2012   € 265,00 € 25,00  € 290,00 
Cubs   2009 en 2010   € 265,00 € 25,00  € 290,00 
Junioren   2007 en 2008   € 265,00 € 31,00  € 296,00 
Colts    2005 en 2006   € 265,00 € 52,00  € 317,00 
*obv tarieven Rugby Nederland 2022-2023 
 
Basisleden senioren 
   Geboortejaar   Club  Bond*  Totaal 
Dames en Heren 2004 en eerder   € 289,00 € 71,00  € 360,00 
*obv tarieven Rugby Nederland 2022-2023 
  
Bij het vaststellen van de peildatum bij bovenstaande leeftijdscategorieën wordt aangesloten bij de 
richtlijnen van Rugby Nederland. 
 
Overige leden 
       Club  Bond*  Totaal 
Studenten Dames en Heren    € 237,00 € 71,00  € 308,00 
Oude Meesters/Recreanten    € 185,00 € 36,00  € 221,00 
Social Membership HRC     € 80,00  € 0,00  € 80,00 
Social Membership HRC plus RN    € 80,00  € 20,00  € 100,00 
*obv tarieven Rugby Nederland 2022-2023 
 
-Overige leden zijn van geboortejaar 2004 en eerder. 
-Studentenlidmaatschap alleen op vertoon van studentenpas (WO en HBO). 
-Oude Meesters/Recreanten maken geen vast deel uit van een seniorenteam. 
-Social Members zijn lid van HRC en optioneel lid van Rugby Nederland. 
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Entreegeld 
Bij inschrijving als nieuw lid is eenmalig entreegeld van € 25,00 verschuldigd. Tijdelijk uitschrijving en 
opnieuw inschrijven, leidt tot het verschuldigd worden van entreegeld. Leden met een Social 
Membership betalen geen inschrijfgeld. 
 
OPBOUW CONTRIBUTIE 
 
De jaarlijkse contributie is opgebouwd uit de clubcontributie, vastgesteld door de ALV van HRC in lijn 
met de bepalingen in het huishoudelijk reglement, vermeerderd met de bondscontributie, zoals 
vastgesteld door Rugby Nederland. 
 
Het basis- en studentenlidmaatschap is inclusief Rugby Nederland-spelerskaart voor deelname aan 
de competitie. Het Oude Meesters/Recreantenlidmaatschap is inclusief Rugby Nederland-
recreantenkaart voor deelname aan vriendschappelijke wedstrijden, toernooien en maximaal 6 
competitiewedstrijden. 
 
Kortingsregelingen 
Een familiekorting is van toepassing indien meerdere jeugdspelers uit hetzelfde gezin of huishouden 
lid zijn. De korting bedraagt voor 2022-2023 € 25,00 bij twee jeugdspelers uit hetzelfde gezin, € 
50,00 bij drie jeugdspelers uit hetzelfde gezin, etcetera. 
 
Een sponsorkorting is van toepassing indien een familielid een sponsor is van HRC, toe te kennen na 
afstemming met en goedkeuring door het bestuur en de sponsorcommissie. De sponsorkorting 
bedraagt € 100,00 per sponsor en geldt voor 1 gezin of huishouden. 
 
Een prestatiekorting voor selectiespelers is van toepassing na afstemming met en goedkeuring door 
het bestuur. 
 
Indien een lid gebruik wenst te maken van de Ooievaarspas, kan hiervoor contact worden 
opgenomen met de penningmeester, via penningmeester@haagscherugbyclub.nl. 
 
CONTRIBUTIEPLICHT 
 
Aanmelden 
Aanmelden geschiedt via de website van HRC. Na aanmelden is men 6 weken aspirant-lid, te 
beginnen vanaf de 1e training. Gedurende deze periode kan men zonder verplichtingen weer 
afmelden. Het aspirant-lidmaatschap wordt zonder bericht (via 
ledenadministratie@haagscherugbyclub.nl) 6 weken na inschrijving automatisch omgezet in een 
volwaardig lidmaatschap en verplicht u tot het betalen van contributie. 
 
Instroom gedurende het seizoen 
Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen aanvangt zal er een pro-rata korting van toepassing 
zijn. 
 

• Tot 1 januari: volledige contributie verschuldigd, zowel club- als bondscontributie 
• Vanaf 1 januari tm februari: 75% van clubcontributie, 100% bondscontributie 
• Vanaf 1 maart tm april: 50% van clubcontributie, 100% bondscontributie 
• Vanaf 1 mei tm juni: 25% van clubcontributie, 100% bondscontributie 
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Opzeggen 
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór aanvang van het volgende seizoen, 
uiterlijk op 1 juni, uitsluitend via e-mail bij de ledenadministratie: 
ledenadministratie@haagscherugbyclub.nl 
 
Opzeggen via een andere manier (zoals mondeling en of via managers/trainers/coaches) is niet 
mogelijk en ontslaat u niet van uw verplichting over het gehele jaar contributie te betalen. 
 
Indien niet tijdig wordt opgezegd is de volledige contributie over het nieuwe seizoen verschuldigd. 
De hoogte van de contributie wordt in dat geval vastgesteld op basis van het lidmaatschap van het 
voorgaande seizoen. 
 
Wijzigen 
Alle wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk verzocht te worden bij de ledenadministratie 
en dienen vóór 1 augustus van het nieuwe seizoen te zijn gedaan. Gedurende het seizoen is het niet 
mogelijk om het lidmaatschap ‘Basis Dames en Heren’ om te zetten naar ‘Oude 
Meesters/Recreanten’ of ‘Social Membership’. 
 
Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen eindigt, zal er geen gehele of gedeeltelijke restitutie 
van de contributie over het lopende seizoen plaatsvinden. Uitzonderingen op deze regel zijn 
mogelijk indien het bestuur daartoe beslist. 
 
INNING CONTRIBUTIE 
 
De contributiefacturen worden eind juni van elk nieuw seizoen verstuurd. 
 
Voor de inning van de contributie maakt HRC gebruik van de diensten van ClubCollect. ClubCollect 
neemt daarvoor de verwerking van de contributie-inning over. Als lid krijgt u van ClubCollect 
betaalverzoeken namens HRC. 
 
U kunt zelf aangeven op welke manier u wilt te betalen, in een keer via bijvoorbeeld iDeal of in 
termijnen via automatische incasso. Meer informatie over ClubCollect: www.clubcollect.com. 
 
De contributie dient te worden betaald binnen de op de contributiefactuur vermelde termijn. Deze 
termijn is een maand na versturen van de facturen. 
 
Het is toegestaan de contributie in termijnen te betalen. Hierbij geldt het volgende: 

• Uiterlijk eind augustus 25% voldaan; 
• Uiterlijk eind november 50% voldaan; 
• Uiterlijk eind februari 75% voldaan; 
• Uiterlijk eind mei 100% voldaan. 

 
Niet voldoen contributieschuld 
Indien niet, of niet tijdig, wordt voldaan aan de contributieplicht, is het betreffende lid per direct 
niet speel- en traingerechtigd. 
 
Indien na twee maanden na het versturen van de contributiefactuur nog niet is voldaan aan de 
contributieplicht, zal het betreffende lid worden voorgedragen tot royement. Bij een royement blijft 
de contributieschuld bestaan. Indien nodig zal er een incassobureau worden ingeschakeld; de kosten 
hiervan zijn voor rekening van het betreffende lid. Het royement zal ook worden doorgegeven aan 
Rugby Nederland. 


