Lidmaatschap
Omdat we gemerkt hebben dat het opzeggen of voortzetten van het lidmaatschap vragen
oproept, hebben we een aan aantal zaken op een rij gezet erop vertrouwend e.e.a. wat te
verduidelijken.
Vooraf: neem bij twijfel of bij andere vragen contact op met je teammanager, lijnhoofd,
trainer, coach of vertrouwenspersoon van de club. Deze personen overleggen met
bestuurslid junioren of bestuurslid senioren wat te doen. Je mag vertrouwen op een
zorgvuldige behandeling.
Corona
Vooralsnog gaat de KNHB gaat ervan uit dat er in september door iedereen weer gehockeyd
kan worden. Wellicht nog niet in een uitgebreide, interregionale competitie zoals we deze
kennen, maar meer in lokaal/regionaal (voor)competitieverband. De plannen hiervoor
worden nu door de KNHB uitgewerkt. In die zin verandert er niets ten opzichte van andere
jaren. Onduidelijkheid over start competitie door Corona hoeft geen reden te zijn om het
lidmaatschap op te zeggen. Wel kunnen we ons voorstellen dat je graag lid wilt blijven maar
dat je door verlies van baan of inkomsten onzekerheid hebt over tijdige betaling van de
contributie. De reden hoeven we niet te weten, maar je kunt je melden voor een aangepast
contributiebetalingschema.
Overigens beraadt de club zich op het ogenblik over een mogelijkheid de
veldhockeycontributie voor iedereen meer gespreid over het seizoen te innen. Bijvoorbeeld
in vier termijnen i.p.v. twee zoals nu het geval is. Daar komen we later op terug als het
jeugdhockey weer is opgestart.
Opzegging
In mei wordt de begroting opgemaakt voor het nieuwe seizoen. Ook moeten trainers en
coaches worden gecontracteerd en teams worden aangemeld bij de KNHB. Belangrijk voor
de club is dus dat zij tijdig weet wie er gaan hockeyen in het nieuwe seizoen. In de ALV vorig
jaar hebben we besloten dat opzegging van het lidmaatschap voor 1 mei voorafgaande aan
het nieuwe seizoen dient te gebeuren. Na 1 mei gaat de club financiële verplichtingen aan
en gaan de BTCers, trainers, lijnhoofden met de technisch commissie en onder toeziend oog
van de bestuursleden junioren en senioren aan de slag met teamindelingen.
Teamindelingen
AMHC is een vereniging waar in teamverband hockey of lacrosse beoefend wordt.
Teamsport in verenigingsverband betekent dat je in principe met iedereen wilt en kunt
spelen. Bij deze indeling worden zorgvuldige afwegingen gemaakt. Middels de
inventarisatie kunnen wensen worden uitgesproken. Bij de indeling wordt hier zoveel
mogelijk rekening mee gehouden. Daarnaast heeft de club als beleid om je zo veel als
mogelijk te laten spelen op het niveau dat bij je past.
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Vriendenwensen
We hebben twee seizoenen ervaring opgedaan in verschillende lijnen met de aanmelding en
indeling van vrienden in zogeheten ‘vriendenteams’. AMHC heeft als beleid om het alle
leden zo veel mogelijk naar de zin te maken, maar de ‘voorselectie’ door spelers en/of
ouders is niet altijd door alle leden even goed bevallen. Spelers vallen 'tussen wal en schip'
of worden ingedeeld in een team met een groot niveau -of leeftijdsverschil. Daarnaast kan
iedereen zich voorstellen hoe het voelt om niet voor een bepaald team te zijn uitgenodigd.
Alle leden betalen contributie en hebben recht op een gezellig en passend team. Om tot een
voor alle leden zo goed mogelijke teamindeling te komen, is besloten onder de leden te
inventariseren wat hun wensen zijn, zodat wij als club de teams zo goed mogelijk kunnen
indelen. Indelingsverzoeken (vriendenwensen) zullen serieus in behandeling worden
genomen en waar mogelijk, worden gehonoreerd. We hopen op ieders begrip.
Tenslotte
Zeg je voor 1 mei op omdat je twijfelt hoe de teamindeling voor je zal uitpakken, dan zal er
geen rekening met je worden gehouden bij de teamindelingen, je hebt immers opgezegd.
Niet opzeggen is vertrouwen in de zorgvuldige indeling door lijnhoofden, trainers en
coaches. Mocht je toch opzeggen en je meldt jezelf voor 1 september daarna weer aan, dan
hoef je geen inschrijfgeld te betalen. De teams zijn dan echter al wel gevormd, zodat er geen
garantie is dat je wordt ingedeeld omdat teams mogelijk al vol zitten.
Ons advies luidt derhalve: neem bij twijfel of bij andere vragen contact op met je
teammanager, lijnhoofd, trainer, coach of vertrouwenspersoon van de club. Deze personen
overleggen met bestuurslid junioren of bestuurslid senioren wat te doen. Je mag vertrouwen
op een zorgvuldige behandeling.
Het AMHC bestuur, 27 april 2020
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