Flying Dutchmen Hockey
Huishoudelijk Reglement Flying Dutchmen Hockey
Deze huishoudelijke regels zijn voor alle spelers en goalies die zich aanmelden om deel te nemen aan
Flying Dutchmen Hockey. Het streven is om met Flying Dutchmen een team op te zetten dat
regelmatig deelneemt aan toernooien in het buitenland. Omdat de samenstelling per reis wisselt, komen
de Flying Dutchmen niet uit een bepaalde plaats maar wanneer er sprake is van een thuiswedstrijd dan
zal die naar alle waarschijnlijkheid in Dordrecht worden afgewerkt. Om misverstanden te voorkomen
zijn er een aantal eenvoudige regels, die zijn opgenomen in dit Huishoudelijk Reglement.
1. De Flying Dutchmen Hockey Club is opgericht met als doel deelname aan
recreantentoernooien in het buitenland. Het motto van de Flying Dutchmen is “Play hard for
Fun”.
2. Lidmaatschap van de Flying Dutchmen is alleen op uitnodiging en kent geen
lidmaatschapsgeld of contributie.
3. De leden van de Flying Dutchmen zijn;
a. Spelers
b. Doelverdedigers
c. Supporters
4. Alle leden begrijpen en onderschrijven het motto, we spelen om te winnen maar reizen voor
ons plezier.
5. Omdat er veel verschillende spelers, met verschillend niveau, meedoen, kun je spelen met veel
betere of mindere spelers. Onthoud dat iedereen zijn/haar best doet. Tips zijn welkom net als
opbouwende kritiek, klagen over anderen niet.
6. Wanneer leden zich niet tegen andere leden, andere teams, officials enz. enz. weten te gedragen
kan dit aanleiding zijn tot disciplinaire maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit onder
andere maar niet uitsluitend;
a. Uitsluiting van huidige wedstrijd of toernooi
b. Toegangsverbod tot huidige toernooi of hotel
c. Opzegging lidmaatschap en uitsluiting toekomstig lidmaatschap
7. Er worden jaarlijks verschillende reizen aangeboden. Deelname is uitsluitend voor
genodigden. Wel staat het genodigden vrij om anderen voor te stellen voor uitnodiging.
8. Betaling :
a. Bij uitnodiging voor reizen zal een totaalprijs vermeld worden. Deze prijs bestaat uit
vervoer (tenzij anders vermeld), toernooigeld, shirt en kousen (tenzij anders vermeld),
hotelovernachting mét ontbijt en eventuele overige kosten. Bij aanmelding dient het
totaalbedrag zo snel mogelijk voldaan te worden op het in de uitnodiging vermelde
rekeningnummer o.v.v. naam speler plus betreffende reis (bijv. Hans Verhoog – Rouen
2014)
b. Over afwijkende betaling valt altijd te praten maar wacht niet tot het laatste moment.
9. Annuleren :
a. Annulering dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven.
b. Bij annulering mag het lid zelf een vervanger voorstellen die eventueel meegaat.
c. De vervanger kan zonder opgaaf van reden geweigerd worden.
d. Annuleringen die ná 60 dagen vóór vertrek worden gemeld kunnen geen aanspraak
maken op teruggave van de gemaakte kosten. Hotels en dergelijke dienen veelal vooraf
betaald te worden, als je je aanmeldt dien je daar rekening mee te houden.
e. Van bovenstaande bepalingen kan bij bijzondere omstandigheden worden afgeweken.
Deze omstandigheden zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, sterfgevallen,
geboorten, enz. Enz.
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10. Deze regelementen zijn niet definitief en zullen nog worden uitgebreid en/of aangepast, zodra
er een nieuwe versie af is, zal die worden verspreid.
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