
 

Package Deal Senioren 

CONTRIBUTIE 2019 (contributie 2020/2021) wordt vastgesteld bij de eerstvolgende ALV 

Inschrijfgeld Senioren   - Niet van toepassing 

Contributie Jongsenioren  - €350,- 

Contributie Senioren (incl. Veteranen) - €375,- 

Duo-lidmaatschap Senioren  - €227,50 per persoon * 

 

WAT KRIJG JE DAARVOOR? 

Clubtenue    - 50% korting op tenue ** 

Teambudget (jaarlijks)  - €450,- (trainersbudget OF horecategoed)*** 

Rotterdam-pas    - €25,- korting 

Materiaal    - Teamtas met ballen, hesjes en pionnen (€100 borg) 

Keepersmateriaal   - Indien nodig beschikbaar 

Sevens     - Gratis deelname senior- en trainingsleden 

 

* Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing: 

Met het Duo-lidmaatschap is het voor 2 duo-leden mogelijk om samen als één volwaardig lid in 

een competitieteam te spelen. Om in aanmerking te komen voor het Duo-lidmaatschap, dient 

aan de volgende voorwaarden voldaan te worden: 

 

 Een team bestaat uit minimaal 14 'full time' spelers 

 Per team geldt een minimum aantal duo’s van 2, dus samen 16 ‘full time’ spelers 

 Er is geen maximum voor het aantal duo's per team 

 Een duo dient zich gelijktijdig aan te melden en aan elkaar gekoppeld te zijn 

 Het duo bepaalt onderling hoeveel wedstrijden per duo-lid worden gespeeld 

 Voorafgaand aan ieder hockeyseizoen dient een Duo-lidmaatschap opnieuw te worden 

samengesteld & bevestigd 

 

** Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing: 

 Bestaande teams krijgen 50% korting op de aanschaf van shirts en broekjes/rokjes bij een 

minimum afname van 14 tenues (excl. sokken) 

 Op nader te bepalen data vinden ‘pasavonden’ plaats. Je kunt dan shirts en broekjes/rokjes 

passen en maat doorgeven. De club bestelt de tenues centraal 

 Spelers rekenen de tenues af bij afhalen op de club 

 In geval van sponsoring is nadere afstemming vereist (mail: senioren@hcrotterdam.com) 
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*** Onderstaande voorwaarde is hierop van toepassing: 

 Het team heeft (tenminste) 14 betalende Seniorenleden 

 Uiterlijk maandag 31 augustus voorkeur per e-mail doorgeven: senioren@hcrotterdam.com 

 

 

Package Deal Trimhockey 

 

CONTRIBUTIE 

Inschrijfgeld    - Niet van toepassing 

Contributie Trimhockey   - €247,- 

 

WAT KRIJG JE DAARVOOR? 

Rotterdam-pas    - €25,- korting 

Keepersmateriaal   - Indien nodig beschikbaar 

Sevens     - Gratis deelname voor Trimhockey-leden 

Teambudget      - N.v.t.  (trainers inbegrepen) 
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