Binding hockeyers en functionarissen
Vanuit het nieuwe bindingsmodel zijn verenigingen bezig hockeyers en functionarissen op de
juiste manier (bij de KNHB) te registreren. Fijn dat hier aandacht aan wordt besteed! Dit
levert een aantal vragen op. Met dit bericht hopen wij deze te beantwoorden.
Maak hockeyers lid
Verenigingen zijn verplicht om te zorgen dat al hun leden ook lid zijn van de KNHB. Alle
leden van de vereniging dienen in het ledenadministratiesysteem uitgewisseld te worden met
de KNHB. Alle leden die je bij de KNHB aanmeldt als spelend lid zijn speelgerechtigd. Alle
leden die je aanmeldt als niet spelend lid zijn niet speelgerechtigd. Alle leden van de KNHB
vallen onder onze reglementen en de collectieve verzekering.
Hoe registreren?
1) Alle hockeyers die deelnemen aan een door de KNHB georganiseerde competitie of
activiteit kunnen door de vereniging geregistreerd worden als ‘veld week’. Dit geldt o.a.
voor:
de reguliere competitie
Hockey7
trim- en trainingsleden+ (hockeyers die vanuit hun lidmaatschap bij de
vereniging een X aantal keer in de competitie mee mogen spelen)
2) Hockeyers die niet deelnemen aan een door de KNHB georganiseerde competitie of
activiteit, maar wel deelnemen aan hockeyactiviteiten binnen de vereniging (zoals
trainingen) kunnen geregistreerd worden in de categorie waar ze in vallen, bijvoorbeeld
trimlid of trainingslid.
3) Leden die niet deelnemen aan hockeyactiviteiten binnen de vereniging of aan een door
de KNHB georganiseerde competitie registreer je als niet spelend lid.
Maak ook functionarissen lid
In het kader van een veilige sportomgeving dienen verenigingen er ook voor te zorgen dat
personen die een (al dan niet betaalde) functie binnen de vereniging uitoefenen, lid zijn van
de KNHB. Daarbij gaat het in ieder geval om bestuursleden, commissieleden en iedereen met
een actieve rol op of rond het veld zoals trainers, coaches en scheidsrechters, maar het liefst
zoveel mogelijk functionarissen. Voor deze functionarissen hoeft geen contributie aan de
KNHB te worden betaald.
Functionarissen kunnen in het ledenadministratiesysteem geregistreerd worden onder de
functie die zij hebben. Deze functionarissen dienen vervolgens uitgewisseld te worden met
de KNHB. Daarmee vallen zij onder de reglementen van de KNHB en zijn ze ook verzekerd.
De verklaring onderwerping tuchtrecht (VOT) vervalt hiermee.
Als vereniging bepaal je zelf op welke manier je de registratie van functionarissen
organiseert. Er zijn 2 mogelijkheden:
Maak functionarissen lid van jouw vereniging en de KNHB, door hun gegevens uit te
wisselen met de KNHB. Denk er wel over na onder welke categorie leden elke
functionaris valt (bijvoorbeeld niet-spelende leden), en wie wel of geen stemrecht krijgt.
Het is aan de vereniging te bepalen hoe het lidmaatschap bij de vereniging verder
uitgewerkt wordt en wat dit betekent voor het stemrecht binnen de vereniging.
Maak functionarissen lid van de KNHB, door hun gegevens uit te wisselen met de KNHB.
Zij hoeven daarvoor géén lid van de vereniging te zijn.
Verenigingen dienen hun functionarissen te informeren dat zij gedurende het uitoefenen van
hun functie lid zijn van de KNHB en hun gegevens worden uitgewisseld met de
KNHB. Wanneer een functionaris stopt, kan de vereniging de functie voor deze persoon in de
administratie beëindigen (net als bij einde lidmaatschap hockeyers).
Voorbeeldtekst om functionarissen te informeren:

Als vereniging dient [naam vereniging] ervoor zorg te dragen dat de personen die een
functie binnen de vereniging uitoefenen, zolang zij een functie binnen de vereniging
vervullen, lid zijn van de KNHB. In het kader van een veilige sportomgeving adviseert de
KNHB zoveel mogelijk functionarissen als lid aan te melden, maar in ieder geval
bestuursleden, commissieleden en iedereen met een actieve rol op of rond het veld (trainers,
coaches, managers, scheidsrechters). Daarom hebben wij jou lid gemaakt van de KNHB. Dit
betekent dat je je onderwerpt aan de statuten en de reglementen van de KNHB, maar ook
dat je altijd verzekerd op het veld staat. De in onze administratie bekende persoonsgegevens
worden opgenomen in het ledenbestand van de KNHB. De KNHB is zorgvuldig met de
verwerking en beveiliging van deze gegevens. Zij houden zich aan de wet en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over hoe de KNHB persoonsgegevens
verwerkt, is te lezen in de privacyverklaring.
[Invoegen: Het is aan de vereniging te bepalen hoe het lidmaatschap bij de vereniging
verder uitgewerkt wordt en wat dit betekent voor het stemrecht binnen de vereniging.]
Samenvattend
Categorie:

Deelname aan door
KNHB
georganiseerde
competities en
activiteiten
Deelname enkel aan
(hockey)activiteiten
binnen de vereniging
Niet spelende leden
Functionarissen

Speelgerechtigd
in competities:
Ja

Ja
Nee
Nee

Registreren in
ledenapplicatie
richting KNHB als:
Spelend lid:
veldweek

Gevolg voor contributieafdracht
KNHB*:

Spelend lid:
trimlid,
trainingslid, enz.
Niet spelend lid
Betreffende functie

Individuele contributie

Individuele contributie,
teamcontributie & fee gebaseerd op
aantal leden van de vereniging

Geen afdracht
Geen afdracht

*In het nieuwe bindingsmodel worden de ledenaantallen t.b.v. de contributie over het hele
jaar berekend en niet meer op peildatum 31 oktober.

