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Algemeen 
HMHC biedt voor de populaire teamsport hockey een gezellige familieclub waar plezier en ambitie hand 
in hand gaan. Het aannamebeleid van nieuwe leden is hier zoveel mogelijk mee in lijn. 
De aannamecommissie streeft ernaar alle aanmeldingen te plaatsen. Het aantal beschikbare plaatsen is 
afhankelijk van het aantal te vormen teams, de grootte van de teams en wordt beperkt door onze 
veldcapaciteit. Het komt voor dat in bepaalde leeftijdscategorieën de toestroom van nieuwe 
aspirant-leden groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. Het is daarom helaas niet vanzelfsprekend 
dat iedereen die zich aanmeldt lid kan worden. 
 
HMHC heeft beleid opgesteld (het Aannamebeleid) voor het aannemen van nieuwe leden waarin de 
procedure, de criteria en bijkomende rechten en plichten voor nieuwe leden zijn vastgelegd. 
Het aannamebeleid geldt voor nieuwe jeugd- en nieuwe seniorenleden (exclusief trimhockey). 
 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. 
Inschrijvingen na 31 maart worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  
Aanmeldingen dienen te worden gedaan via het aanmeldformulier op de website van HMHC. 
Na aanmelding ontvangt een aspirant-lid een bevestiging van aanmelding via e-mail. De aanmelder is 
verantwoordelijk voor het invullen én controleren van de juiste gegevens van het aspirant-lid. 

Aannamecriteria Jeugd 
Alle aanmeldingen ontvangen in de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 worden 
zorgvuldig beoordeeld. Alle aanmeldingen gedaan voor 1 april worden op dezelfde wijze volgens een 
aantal criteria gewogen. Kinderen die aangemeld worden moeten op 1 oktober in het betreffende seizoen 
minimaal 6 jaar oud zijn. 
 
Aanmeldingen worden getoetst aan de missie van HMHC. Voorrang kan onder meer worden verleend aan 
aspirant-leden die één of meer gezinsleden hebben die lid zijn van HMHC en aan aspirant-leden die in de 
regio Hilversum (zijn komen) wonen of op een andere wijze sociale binding hebben met onze regio. 
Ook zeer talentvolle spelers/speelsters kunnen voor voorrang in aanmerking komen (ter beoordeling van 
de Technische Commissie (TC) van HMHC). Bovendien wil HMHC ook een maatschappelijke functie 
vervullen in het toegankelijk maken van de hockeysport voor aspirant-leden waarvan geen enkel 
familielid hockey-ervaring heeft.  
 
De volgende aspirant-leden hebben voorkeur bij aanname: 

1. Oud-jeugdleden, bij opzegging in het verleden onder normale omstandigheden; 
2. Spelers waarvan één of meer gezinsleden al spelend lid zijn van HMHC; 
3. Aspirant-leden van ouders die zich al actief inzetten voor HMHC; 
4. Aspirant-leden van wie ouders bereid zijn zich actief in te zetten voor HMHC 

(coaches/arbitrage/commissies/sponsoring/etc). Opgave voor het doen van activiteiten door de 
ouders maakt een wezenlijk onderdeel uit van het lidmaatschap van het jeugdlid. Ten minste één van 
de ouders van jeugdleden verplicht zich - in ieder geval - tot het halen van een scheidsrechterskaart 
voor 1 januari in het lopende seizoen. Bij niet nakomen van deze verplichtingen kan het 
lidmaatschap van het jeugdlid eenzijdig door het Bestuur worden opgezegd; 

5. Kinderen van oud-leden (minimaal 10 jaar lid geweest van HMHC), van Ereleden of van Leden 
van Verdienste; 

6. Aspirant-leden wonende in de nabije omgeving van de club; 
7. Aspirant-leden die lid van een hockeyvereniging buiten Hilversum zijn geweest en naar 

Hilversum of de nabije omgeving van HMHC zijn verhuisd; 
8. Talentvolle spelers voor eerstelijns teams kunnen bij beoordeling van de technische staf door 

bestuur met voorkeur worden behandeld. 
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Bij gelijke score op bovenstaande criteria wordt geloot. Het Bestuur van HMHC houdt zich in 
uitzonderlijke gevallen het recht voor om van bovenstaande criteria af te wijken. 
 
Wachtlijst 
HMHC kent een tijdelijke wachtlijst. Dat wil zeggen dat aspirant-leden die in eerste instantie niet zijn 
geplaatst op het moment dat het seizoen van start gaat blijven tot uiterlijk 31 december 2021 op de 
wachtlijst staan voor het geval dat er in de tussenliggende periode nog plaatsen beschikbaar komen.  
 
Op 31 december 2021 komt de inschrijving te vervallen en kunt u zichzelf of uw kind voor het volgende 
seizoen opnieuw aanmelden middels het voor dat seizoen geldende aanmeldingsformulier. 
Aan eerdere afwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Aanname tijdens het seizoen 
Mocht een nieuw speler lid willen worden van HMHC tijdens het seizoen, dan wordt in overleg met 
OC/TC/hoofdtrainer en de coach gekeken naar een geschikt team. Dat is onder andere afhankelijk van het 
niveau van de speler en de beschikbare ruimte in een team. Belangrijkste criteria voor indeling in een 
team zijn hockeyervaring en verzoek voor vriend/vriendin. Mocht het een (potentiële) lijn of selectie 
speler zijn, dan wordt in overleg met de Technisch Manager en de hoofdtrainer gekeken naar een speciale 
“selectietraining” en afhankelijk van geschiktheid en beschikbaarheid van een plek in een team, kan de 
speler worden toegevoegd. Mocht de nieuwe speler inderdaad geschikt zijn bevonden voor een lijn of 
selectieteam, maar er is nog geen beschikbare plek, dan kan er worden gekozen om de nieuwe speler wel 
te laten meetrainen met de lijn of selectie, maar zal hij/zij moeten wachten tot de eerstvolgende 
selectieronde voor plaatsing in een lijn- of selectieteam. 
 
Verplichtingen lidmaatschap 
Denkt u eraan dat het lidmaatschap een aantal consequenties heeft? 

• Leden zijn normaal gesproken aanwezig bij alle trainingen en alle wedstrijden. 
• Leden vanaf 2e jaars C leeftijd worden geacht een KNHB scheidsrechterskaart te behalen en 

regelmatig een wedstrijd te fluiten. Vanaf de B leeftijd is dit een verplichting.  
• Tenminste 1 van de ouders van jeugdleden t/m C-leeftijd heeft een KNHB scheidsrechterskaart 

en wordt ingedeeld voor het leiden van wedstrijden. (indien dit niet het geval is, krijgt de ouder 
de tijd van 1 hockeyseizoen om deze kaart te behalen). 

• Tenminste 1 van de ouders zet zich actief in als vrijwilliger van de vereniging tenzij alle vacatures 
zijn vervuld. Bij het benaderen van ouders voor vrijwilligerstaken wordt rekening gehouden met 
de opgave van de ouders op het aanmeldingsformulier van het kind. 

• Ouders van jeugdleden rijden bij toerbeurt naar uitwedstrijden. 
• Ouders van jeugdleden kunnen regelmatig worden ingedeeld voor bardiensten/wedstrijdtafel. 
• Als uw kind dit jaar niet wordt aangenomen, dient u hem/haar voor het volgende seizoen 

wederom aan te melden. 
 
Entreegeld en contributie 
Voorafgaand aan het nieuwe seizoen, wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanname van uw 
kind. Mocht uw kind zijn aangenomen, dan ontvangt u een mail van ClubCollect met de factuur voor het 
entreegeld. De factuur dient binnen 10 dagen betaald te zijn. Pas na betaling van het entreegeld is de 
inschrijving definitief. Wanneer u na deze 10 dagen alsnog besluit van het lidmaatschap van uw kind af te 
zien, dan zal het betaalde entreegeld niet worden terugbetaald. Aan het begin van het nieuwe seizoen 
ontvangt u bericht van ClubCollect met de factuur voor de jaarlijkse contributie met het verzoek deze 
binnen de gestelde termijn te betalen. 
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Aannamecriteria Senioren 
De aanmeldingen van senioren geschiedt op basis van plaats in de bestaande elftallen. Uw aanmelding 
wordt doorgegeven aan het Bestuurslid Senioren die over de plaatsing in het elftal contact met u zal 
(laten) opnemen. 
 
Leeftijdscategorieën: 

• Jong Senioren vanaf 17 t/m 25 jaar 
• Senioren vanaf 18 
• Veteranen Heren vanaf 35 jaar 
• Veteranen Dames vanaf 30 jaar 
• Veteranen Dames 45+ vanaf 45 jaar 
• Veteranen Heren 45+ vanaf 45 jaar 
• Trimhockey Dames 
• Trimhockey Heren 

 
Teamvaststelling Senioren 
Voorrang bij plaatsing hebben spelers die doorstromen uit de jeugd van HMHC. 
De samenstelling van teams t/m 2e klasse wordt mede bepaald door het Bestuur en Technische Staf. 
Het bestuur stimuleert de doorstroming van senioren naar veteranen. 
Leden met veteranenleeftijd worden geacht naar een van de veteranenteams over te stappen. 
Twee teams die in dezelfde klasse spelen en veel vertrekkende leden hebben, kunnen worden 
samengevoegd. Inschrijvingen van 'buiten' zullen in overleg met de aanvoerders worden geplaatst.  
Iedere aanvoerder heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn of haar team voldoende 
teamleden heeft om elke wedstrijd met voldoende spelers op het veld of in de zaal te staan. 


