
Contributieregeling seizoen 2022-2023 
 

Senioren 25+ geboren voor  01.10.1997 

Senioren (18-25)          01.10.1997 – 30.09.2004 

A-jeugd   01.10.2004 – 30.09.2006 

B-jeugd   01.10.2006 – 30.09.2008 

C-jeugd   01.10.2008 – 30.09.2010 

D-jeugd   01.10.2010 – 30.09.2012 

E-jeugd    01.10.2012 – 30.09.2014 

F- jeugd   01.10.2014 – 30.09.2015 

Boschkabouters   01.10.2015 – 30.09.2016 

Funkey    01.10.2016 – 30.09.2017 

 

Contributie: 

Senioren 25+   € 420,00 

Senioren (18-25)          € 275,00 

A-jeugd   € 449,00 

B-jeugd   € 449,00 

C-jeugd   € 449,00 

D-jeugd   € 449,00 

E-jeugd    € 415,00 

F-jeugd    € 415,00 

Boschkabouters   € 285,00 

Funkey    € 230,00 

Trimhockey   € 235,00 

Verenigingsleden  € 116,00     

    

Toeslag 1e lijnteam   € 150,00 

Toeslag 2e lijnteam (C2, D2) €   75,00 

 

Entreegeld: 

Junioren, jongste jeugd   € 250,00 

Bosckabouter   € 250,00  

Senioren    €     0,00  

Funkey    €     0,00  

 

Zaalhockey 

Zaalhockey junioren gymzaal     € 118,00 

Zaalhockey junioren sporthal     € 149,00  

Zaaltoeslag junioren lijnteams bij extra zaaltraining               €   31,00 

Zaalhockey senioren (excl training)  per team  € 512,00 

Zaalhockey senioren (incl training)  per team € 870,00 

  

 

 

Kortingsregeling: 

Veldcontributie wordt gemaximeerd op € 1495,00 per gezin (entreegeld, lijntoeslag en zaalhockey niet 

meegerekend). Een gezin is gedefinieerd als de bewoners(gezinsleden) van één adres. 

 

Gespreide betaling: maximaal 4 termijnen. Dit kunt u aangeven bij ontvangst van de factuur. 

Entreegeld, lijntoeslag en zaalhockey uitsluitend in één termijn. 

Bestaande regelingen vervallen automatisch en dienen elk jaar opnieuw te worden aangevraagd. 

Nieuwe leden zijn verplicht tot afgifte doorlopende incassomachtiging. 

 



REGELING wedstrijdshirt 

Welke regeling geldt er voor het Spabo shirt? 

De regeling (‘Regeling Clubtenue’) zal gelden voor alle leden van ‘t Spandersbosch, met uitzondering 

van Ereleden, Leden van Verdienste, Verenigingsleden, Trimleden, spelers van Heren 1, speelsters van 

Dames 1, Boschkabouters en Funkeys. 

De leden waarvoor deze regeling geldt betalen vanaf het startjaar (seizoen 2022-2023) in drie jaar 

(cyclus 1: 2022-2023, cyclus 2: 2025-2026) het officiële Spandersbosch-shirt (Reece Oranje Thuis 

shirt) af en krijgen het na drie jaar in eigendom. Dit geldt ook voor de vaste keepers die onder deze 

regeling vallen, zij kunnen kiezen voor een Reece keepershirt, maar ook voor het Oranje Thuisshirt. 

Vergoeding cyclus 1: 2022-2025 

De vergoeding bedraagt € 14,95 per verenigingsjaar. Gebaseerd op de huidige prijs (2022) van het 

Oranje Thuisshirt van € 44,95. De vergoeding wordt door de vereniging in rekening gebracht. 

Leden die onder deze regeling vallen en die lid worden in het 2e of 3e jaar in een cyclus betalen een 

additionele eenmalige kledingbijdrage van in het 2e jaar € 14,95, of in het 3e jaar € 29,90 (prijzen zijn 

gebaseerd op de huidige prijs (2022) van het Oranje Thuisshirt). 

Leden die onder deze regeling een Spandersbosch-shirt hebben verkregen maar tussentijds het 

lidmaatschap beëindigen per het 2e of 3e jaar van een cyclus, zijn per het 2e jaar een vergoeding 

verschuldigd van € 29,90 en per het 3e jaar een vergoeding van € 14,95 (prijzen zijn gebaseerd op de 

huidige prijs (2022) van het Oranje Thuisshirt). 

Zie ook website – lidmaatschap - kleding 

 


