
Contributiemodel KNHB 
 

Een nieuw contributiemodel  

Op de Algemene Vergadering (AV) van 5 juni 2021 is, als onderdeel van het nieuwe bindingsmodel, 

een nieuw contributiemodel ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. Het doel is een eerlijk, 

transparant en toekomstbestendig contributiemodel te implementeren dat (beter) past in de 

huidige tijd.  

 

Ingangsdatum  

Het nieuwe contributiemodel is ingegaan m.i.v. de start van het seizoen 2021-2022. Het directe 

lidmaatschap en de afname van flexibel aanbod via flexhockey.nl was na de AV van 5 juni 2021 per 

direct mogelijk. 

 

Opbouw contributie  

Het contributiemodel is opgebouwd uit de volgende 3 onderdelen:  

1. Individuele contributie: basisregistratie per individu (zowel clubgebonden als niet 

clubgebonden hockeyers) 

Gebaseerd op:  

- Iedereen valt onder de collectieve verzekering van de KNHB (aansprakelijkheid en 

ongevallen)  

- Iedereen valt onder de reglementen van de KNHB, in het kader van een veilige 

sportomgeving  

- Iedereen draagt bij aan zijn/haar wens voor kwalitatief goede begeleiding voor elke 

hockeyer en hockeyactiviteit. De KNHB streeft hiernaar d.m.v. opleidingen, 

bijscholingen en een kenniscentrum (voor trainers, coaches, scheidsrechters, 

bestuurders etc.).  

 

2. Team contributie 

- Leeftijdscategorie  

- Fee voor specifieke competities (standaardteams en topjeugd)  

- Aanvullende modules/competitieaanbod 

 

Gebaseerd op o.a.:  

- Organisatie competitie, tucht en arbitrage 

- Extra inzet voor Hoofdklasse en Promotieklasse, plus play-offs en 

kampioenschappen 

- Extra inzet voor Overgangsklasse t/m 2e klasse en top jeugd, plus play-offs 

en kampioenschappen 

 

3. Fee gebaseerd op aantal leden van de vereniging 

Gebaseerd op: 

- KNHB ondersteuning aan de vereniging: o.a. accountmanagers, specifieke 

dienstverlening (accommodaties, financiën, juridisch, etc.), communicatie, 

benchmarkgegevens, Public Affairs, (Doelgroepen)onderzoek etc.  

 

Contributievaststelling seizoen 2022-2023 

Vastgesteld in AV op 25 juni 2022 

 

1. Voor ‘categorie A: reguliere hockeyverenigingen’ en ‘categorie B: kandidaat-leden’ geldt:   

Onderdeel contributie 

 

Tarief  

Individuele contributie (inclusief verzekeringspremie)  

 

Spelende leden  

 

€ 10,25 

Functionarissen als Trainers, Coaches, Scheidsrechters 

Niet spelende leden met stemrecht 

€ 0 

Teamcontributie 



- Geldend voor: teams deelnemend aan een door de KNHB georganiseerde competitie of 

activiteit v.w.b. veldhockey, zaalhockey en aanvullende modules/competitieaanbod (zoals 

Midwintercompetitie, ZomerCompetitie, BedrijfsCompetitie, H7, Doordeweeks enz.)  

- Bij zaalhockey wordt geen aparte toeslag standaard, Promotieklasse en Hoofdklasse gerekend 

Junioren (A, B, C en D)/Senioren  

 

€ 112,75 (± 22 wedstrijden)  

€ 61,50 (± 11 wedstrijden) 

€ 35,88 (± 6 wedstrijden) 

Jongste Jeugd (E, F en G) 

 

€ 87,13 (± 22 wedstrijden) 

€ 51,25 (± 11 wedstrijden) 

€ 30,75 (± 6 wedstrijden) 

Toeslag standaard (OVK- t/m 2e Klasse, top jeugd*)  € 102,50 

 

Toeslag Promotieklasse 

 

€ 512,50 

 

Toeslag Hoofdklasse  

 

€ 2050 (bij 2 teams € 3587,50) 

Fee gebaseerd op aantal leden van de vereniging 

 

Spelende leden  

– Alleen clubgebonden hockeyers 

€ 10,25 

Functionarissen als Trainers, Coaches, Scheidsrechters 

Niet spelende leden met stemrecht 

Hockeyers niet deelnemend aan een door de KNHB 

georganiseerde competitie of activiteit, zoals 

trimhockeyers, trainingsleden en de junioren G-leden 

(leden die vóór 1 oktober van het lopende seizoen nog 

geen 6 jaar zijn) 

€ 0 

*top jeugd = teams die deelnemen aan competities die leiden tot een kampioenschap, 

georganiseerd door de KNHB. Dat zijn: Landelijk A en B, Super A, B en C. Deze vallen ook binnen 

categorie I van het Bondsreglement.  

 

2. Gold Cup en Silver Cup: per deelnemend team €25,63.  

 

3. Voor ‘categorie B: Masters hockeyverenigingen’ geldt: Zij betalen voor de individuele leden, 

€ 10,25 per lid. Wanneer leden tevens lid zijn bij een reguliere vereniging hoeft er geen 

individuele contributie voor dit desbetreffend lid betaald te worden. 

 

4. Voor ‘categorie B: rolstoelhockeyverenigingen’ geldt:  

Onderdeel contributie 

 

Tarief  

Individuele contributie 

 

Spelende leden 

 

€ 10,25 

Functionarissen als Trainers, Coaches, Scheidsrechters 

Niet spelende leden met stemrecht 

€ 0 

Teamcontributie 

 

Junioren (A/B/C/D)/Senioren  

 

€ 35,88 (± 6 wedstrijddagen) 

Fee gebaseerd op aantal leden van de vereniging 

 

Spelende leden  

– Alleen clubgebonden hockeyers 

€ 5,13 

Functionarissen als Trainers, Coaches, Scheidsrechters 

Niet spelende leden met stemrecht 

€ 0 

 

 



5. Voor ‘categorie B: bedrijfshockeyverenigingen’ geldt: Zij betalen voor de individuele leden, 

€ 10,25 per lid. Wanneer leden tevens lid zijn bij een reguliere vereniging hoeft er geen 

individuele contributie voor dit desbetreffende lid betaald te worden. Tevens betalen zij een 

teamcontributie van € 61,50 (11 wedstrijden) per deelnemend team. Voor de 

Zomercompetitie geldt enkel een individuele contributie, vanwege het feit dat de 

Zomercompetitie op dit moment haar eigen competitie organiseert. Bedrijfshockeyleden 

tellen bij verenigingen niet mee in de fee omvang vereniging.  

 

6. Voor ‘categorie C: verenigingen gerelateerd aan de hockeysport’ geldt:  

Geen contributieafdracht aan de KNHB  

 

7. Voor niet clubgebonden hockeyers geldt:  

Onderdeel contributie 

 

Tarief  

Individuele contributie 

 

Spelende leden  

 

€ 10 

 

 

Indexatie 

- De KNHB paste in 2021-2022 geen indexatie toe, maar stapte vanuit de tarieven van 

2019-2020 over naar het nieuwe model. 

- Vanaf seizoen 2022-2023 vindt jaarlijkse indexatie plaats op alle onderdelen van de 

contributie (individuele contributie, teamcontributie en fee gebaseerd op het aantal 

leden van de vereniging) voor clubgebonden leden. Voor seizoen 2022-2023 geldt een 

indexatie van 2,5%. 

- De KNHB besluit over aanpassing van de contributie voor niet clubgebonden hockeyers.   


