REÜNISTENLIDMAATSCHAP BIJ (LMHC) - LOHC
Welkom als reünist bij (LMHC) - LOHC.
U, jong of oud, bent eens spelend lid geweest van de vereniging of u was er werknemer of vrijwilliger
of gewoon een betrokken ouder met veel rijkilometers en een goede aanmoedigingsstem, een periode
waaraan u fijne herinneringen hebt overgehouden.
LOHC biedt u de mogelijkheid om die band die u had met de vereniging in stand te houden door reünist
te worden.
Een reünist is volgens het huishoudelijk reglement (zie ommezijde voor uittreksel betreffende
artikelen) een ondersteunend lid dat tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage van € 15:
 regelmatig op de hoogte wordt gehouden van het reilen en zeilen van LOHC middels
nieuwsbrieven;
 tenminste eenmaal per jaar kan rekenen op deelname aan een reünistenactiviteit bij LOHC;
 bij elk lustrum een reünie kan bijwonen;
 standaard is uitgenodigd om de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) bij te wonen (weliswaar
zonder stemrecht).
U wordt reünist door invullen en ondertekenen van onderstaande “machtiging doorlopende SEPA
incasso”.
U kunt de ondertekende machtiging per post opsturen naar:
Secretaris reünistencommissie LOHC
Emmalaan 44
2341 JR Oegstgeest
Of inscannen, of met uw mobiel een foto maken en mailen naar reunisten@lohc.nl

Machtiging doorlopende SEPA incasso
Naam incassant
Adres incassant
Postcode/woonplaats incassant
Land incassant
Incassant-id
Kenmerk machtiging

Leidsche en Oegstgeester Hockey Club, kortweg L.O.H.C.
Hofbrouckerlaan 51a
2341 LM Oegstgeest
Nederland
NL68ZZZ404456530001
Jaarlijkse bijdrage reünist

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
 L.O.H.C., om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven en
 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van L.O.H.C..
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam en voorletters
Adres
Postcode/woonplaats
Land
IBAN (rekeningnummer)
Tenaamstelling rekening
Email adres
Telefoon/mobiel
Geboortedatum
Plaats en datum

Periode betrokkenheid
Betrokkenheid
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Handtekening

Artikelen uit Huishoudelijk Reglement en Statuten die betrekking hebben op het
reünistlidmaatschap (zoals gepubliceerd op de website van LOHC op 19 nov 2015)

Huishoudelijk Reglement
ONDERSTEUNENDE LEDEN Artikel 9
1. Ondersteunende leden zijn personen die zich betrokken voelen bij de vereniging maar
niet op reguliere basis deelnemen aan hockeyactiviteiten die door de vereniging worden
georganiseerd, te weten:
a. trainingsleden;
b. reünisten;
c. leden 100-Club.
2. Ondersteunende leden die tot een categorie behoren waarvoor het bestuur een
financiële bijdrage als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de statuten heeft vastgesteld
verbinden zich tot betaling daarvan. Met betrekking tot die betaling is op hen het
bepaalde in artikel 7 van dit reglement van overeenkomstige toepassing
REÜNISTEN Artikel 9b
1. Reünisten zijn personen die actief zijn geweest op de vereniging als spelend lid, als
werknemer, als vrijwilliger of als ouder en die zich als zodanig, tegen een betaling van
een jaarlijkse bijdrage, hebben aangemeld bij de reünistencommissie.
2. Jaarlijks zal door de reünistencommissie, namens het bestuur, ten minste één
activiteit worden georganiseerd voor de reünisten.
3. De reünistencommissie houdt een register bij van de reünisten, als bedoeld in artikel 2
van dit reglement.
4. Personen die niet langer aangesloten wensen te zijn als reünist dienen zich af te
melden voor 15 juni van een kalenderjaar.
5. Reünisten zijn ondersteunende leden in de zin van artikel 4 lid 1 sub d en artikel 12
van de statuten.
REGISTERS – LEDENLIJST Artikel 2
1. Het bestuur houdt een bestand bij waarin de namen, de adressen, de geboortedata,
de telefoonnummers en de data van toetreding van alle leden zijn opgenomen.
2. De leden zijn verplicht elke wijziging van adres en/of telefoonnummer onmiddellijk
schriftelijk (daaronder begrepen via de website) aan de ledenadministratie op te geven;
3. Aan de hand van het bestand bedoeld in lid 1 wordt bij de aanvang van elk
verenigingsjaar een ledenlijst samengesteld.
4. Het bestuur houdt afzonderlijke registers bij van de ereleden, de leden van verdienste
en de ondersteunende leden.
BETALING VAN JAARLIJKSE BIJDRAGE EN VAN ENTREEGELD Artikel 7
1. Behoudens het bepaalde in lid 3 zijn de leden verplicht de verschuldigde jaarlijkse
bijdrage te betalen door middel van het afgeven van een machtiging tot automatische
incasso. De vereniging zal de jaarlijkse bijdrage innen voor 1 november van het
verenigingsjaar, voor welke de bijdrage geldt. Voor bedragen die per gezin hoger zijn
dan een door het bestuur te bepalen bedrag en voor studenten kan de vereniging de
bijdrage in meerdere termijnen innen

Statuten
Artikel 4. De vereniging kent: a. seniorleden; b. ereleden; c. juniorleden; d.
ondersteunende leden; e. leden van verdienste;
Ondersteunende leden. Artikel 12. 1. Ondersteunende leden zijn personen, die op hun
verzoek door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en de vereniging steunen met een
door het bestuur vast te stellen financiële bijdrage, welke afhankelijk is van de aan het
ondersteunende lid te verstrekken faciliteiten. Ondersteunende leden zijn geen leden in
de zin van de wet.
Een up to date versie van HHR en Statuten wordt steeds op www.lohc.nl gepubliceerd.
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