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STARTERSINFO EN TOELICHTING AANMELDINGSFORMULIER
TRAININGSTIJDEN
Het seizoen 2022-2023 start op 5 september 2022. Jeugdteams trainen tot en met 1 juni 2023
en senioren tot en met 29 juni 2023.

Tinnegieter
Maandag
Unit 3
Unit 2
17:30-19:00 U12-1
19:00-20:30 U14/U16 (F)
20:30-22:00 H1*
D1
Dinsdag
18:00-19:30 U12 (F)*
19:30-21:30 H4
Woensdag
19:00-20:30 U12-2
20:30-22:00 H2
Donderdag
18:00-19:00 U8
U10
19:00-20:30 U16
U14-2
20:30-22:00 H1
H3
•
•

Horstacker
Unit 1

U14-1*
H3*

Training met een * lopen tot en met 12 april 2023, U14-1 traint daarna door op de
maandag.
Training met (F) staat voor Fundamentals training

TEAMINDELING:
Voor het seizoen 2022/2023 gelden de volgende leeftijdsgrenzen zowel voor mannen als
vrouwen:
Klasse
Geboren in:
U8
2015 en later
U10
2013 en 2014
U12
2011 en 2012
U14
2009 en 2010
U16
2007 en 2008
U18
2005 en 2006
U20
2003 en 2004
U22
2001 en 2002
Senioren 2000 en eerder
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HET LIDMAATSCHAP
Men wordt lid voor een half of een heel seizoen. Lid worden voor een half seizoen kan alleen
voor U14-recreanten en jonger. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met één heel seizoen
verlengd per 1 juli van het lopende seizoen.
Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt beëindigd door het invullen van het ‘Afmeldingsformulier
lidmaatschap’, te downloaden op de website en in te leveren bij de ledenadministratie. Voor
opzegging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen, geldt een opzegtermijn van 1
maand, dat betekent dat men voor opzegging tot uiterlijk 1 juni van het huidige seizoen de tijd
heeft.
Half lidmaatschap
Men gaat het halve lidmaatschap aan voor een half seizoen, dit halve seizoen start op 1
augustus (eerste helft), danwel 1 januari (tweede helft). Indien een half lidmaatschap is
aangegaan voor de eerste helft van het seizoen, geldt dat men tot uiterlijk 1 december de tijd
heeft om het lidmaatschap, middels het ‘Afmeldingsformulier lidmaatschap’ op te zeggen. In
elk ander geval wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een half jaar verlengd (het
contributieverschil tussen het halve en het hele lidmaatschap wordt dan in de tweede helft van
het seizoen geïnd). Indien men in de tweede seizoenshelft (start op 1 januari), geldt dat men
het lidmaatschap middels het ‘Afmeldingsformulier lidmaatschap’ vóór 1 juni kan opzeggen.
Voor alle halve lidmaatschappen geldt dat deze per het volgende seizoen omgezet worden in
hele lidmaatschappen.
Taken bij lidmaatschp
Een wedstrijdspelend lid verplicht zich tot het uitvoeren van taken, zoals
timer/scorer/scheidsrechter en zaalwacht, afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Het is de
verantwoordelijkheid van de spelers en het team dat de taken worden uitgevoerd, bij het niet
uitvoeren van taken volgen sancties.
Eigen risico
Men is zelf verantwoordelijk voor schade toegebracht aan andermans eigendommen (ook
valt hieronder schade aan sporthallen en inventaris). Challenge is hiervoor niet
verantwoordelijk!
COMPETITIE/TOERNOOIVORM
De meeste teams spelen in de competitie ongeveer 20 wedstrijden per seizoen. De
wedstrijden zijn op zaterdag of zondag (incidenteel op vrijdag). Jeugdteams spelen twee
competities, startend in september en eindigend in december én startend in januari en
eindigend in april.
VERVOER BIJ WEDSTRIJDEN
Bij de jeugd wordt verwacht dat ouders het vervoer naar de uitwedstrijden verzorgen.
Afspraken en de indeling hiervan worden aan het begin van het seizoen binnen het team zelf
geregeld, onder begeleiding van de teammanager of trainer/coach. Bij het maken van
rijschema’s wordt standaard uitgegaan van 4 beschikbare plaatsen per auto, naast de rijouders. Ben je ingedeeld en neem je extra publiek mee, stem dan binnen het team af of er
voldoende plekken zijn voor de wedstrijd.
KLEDING VOOR DE WEDSTRIJDEN
De wedstrijdkleding kan alleen gekocht worden via Challenge. De secretaris (Mike Teunissen)
zal zich bezig houden met de uitgifte en beheer van de nummers. Het is dus mogelijk om altijd
met hetzelfde nummer te spelen. Voor teams die een shirtsponsor hebben worden aparte
afspraken gemaakt.
Indien er door de bond speciale regels met betrekking tot nummering worden vastgesteld, dan
worden die gevolgd. Het team maakt zelf de afspraken over het wassen van de shirts (apart of
gezamenlijk).
Het tenue kan besteld worden bij secretariaat@challengebeuningen.nl en kost €65,00 voor
senioren. Voor de jeugd geldt dat tenues gehuurd worden voor €15,00 per seizoen.
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KLEDING VOOR DE TRAININGEN
De trainingskleding dient door de spelers zelf te worden aangeschaft.
CHALLENGE WEBSITE
Challenge heeft een eigen website met het laatste nieuws, wedstrijduitslagen, verslagen,
schema’s, en dergelijke. Kijk eens op www.challengebeuningen.nl.
INSCHRIJVING
De eerste 2 trainingen zijn gratis. Na de tweede training vul je het inschrijfformulier op de
website in https://www.challengebeuningen.nl/aanmeldingsformulier-lidmaatschap/.
CONTRIBUTIE EN BETALING
De contributie bestaat uit de generieke contributie (1), inschrijfgeld competitie (2) en extra
trainingen (3).
1. De generieke contributie is zowel voor wedstrijd spelende leden als recreanten
hetzelfde en bestaat uit de kosten voor zaalhuur trainingen, trainers, bondskosten en
overige kosten die voor iedereen worden gemaakt.
2. Het inschrijfgeld competitie is alleen voor leden die competitie spelen. Dit inschrijfgeld
bestaat uit de extra kosten voor competitiespelen (extra bondskosten t.o.v. recreant,
zaalhuur wedstrijden, coaching en dergelijke). Ook leden die in de loop van het seizoen
competitie gaan spelen, betalen het volledige inschrijfgeld.
3. De vergoeding extra training is voor teams vanaf U14 die twee keer per week training
krijgen. Dit geldt ook voor bankspelers.
De contributies zijn als volgt:
Leeftijdsgroep
Senioren
Senioren
U16
U14
U12
U10
U8

Trainingen/
week
1
2
1 + F*
1 + F*
1 + F*
1
1

Competitie

Recreant

€270,€345,€270,€260,€250,€175,-

€170,€245,€200,€200,€200,€100,€100,-

Half seizoen
(recreant)
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
€110,€60,€60,-

Daarnaast zijn er toeslagen van toepassing:
Toeslag
3x3 competitie
1e klasse

Per seizoen
€50,€30,-

De contributie wordt op de volgende momenten geïnd:
1e termijn
1ste week september 1/5e deel + kledinghuur/-koop
e
2 termijn
1ste week oktober
1/5e deel
e
ste
3 termijn
1 week november
1/5e deel
e
ste
4 termijn
1 week januari
1/5e deel
e
ste
5 termijn
1 week februari
1/5e deel
Wanneer er sprake is van lidmaatschap voor een half seizoen, gelden termijnen 1, 2 en 3 (elk 1/3-deel) als het lidmaatschap in
het de eerste seizoenshelft plaatsvindt. Termijnen 4 en 5 (elk 1/2-deel) gelden bij een half lidmaatschap voor in de tweede
seizoenshelft. Indien gekozen wordt voor een lidmaatschap in de eerste helft van het seizoen én deze niet wordt opgezegd,
wordt het restant (verschil tussen lidmaatschap half en lidmaatschap heel seizoen) in termijn 4 en 5 (beide 1/2-deel van het
restant) geïnd.

Voor de afschrijving ontvang je een email met de aankondiging dat er geïncasseerd
zal gaan worden.
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Wanneer je een nieuw lid aandraagt, ontvang je eenmalig €20,00 korting op je
contributie.
De contributie wordt geïnd op basis van automatisch incasso.
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