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Duo-lidmaatschap 
 
Vanuit de leden, en vooral de veteranen, is de vraag gekomen of het mogelijk is een duo-
lidmaatschap aan te gaan.  Met name bij de veteranen lijkt er een behoefte te zijn aan een 
lidmaatschap dat naast hockey voldoende rekening houdt met andere belangrijke zaken, 
waaronder gezin en familie, en rekening houdt met de toch minder wordende fysiek. 
 
Daarom heeft het bestuur voorgedragen een duo-lidmaatschap te introduceren. Het 
voorstel hiertoe is bekrachtigd tijdens de laatste ALV. Het betreft in eerste instantie een 
proef en geldt, vooralsnog, alleen voor veteranen. 
 
Het duo-lidmaatschap houdt in dat 2 spelers gezamenlijk lid zijn van een en hetzelfde team, 
waarbij iedereen ongeveer 50% van de wedstrijden speelt. Daarnaast heeft ieder duo-lid 
natuurlijk het recht om deel te nemen aan alle reguliere trainingen van het team. 
 
Aan het duo-lidmaatschap is wel een aantal spelregels verbonden. Deze zijn: 
 

• een team moet uit minimaal 12 ‘fulltime’ spelers bestaan: dit wil zeggen dat een 
team ten minste 12 spelers moet hebben die de volledige contributie betalen. Aan 
deze 12 kunnen vervolgens duo-leden worden toegevoegd. 

• een duo lidmaatschap dient gecompleteerd te worden door een tweede 
(duo)aanmelding: bij de aanmelding dient altijd aangegeven te worden met welke 
persoon men een duo-lidmaatschap wenst aan te gaan. Beiden moeten lid zijn van 
hetzelfde team. 

• indien een van de duo-leden zijn/haar lidmaatschap beëindigt, dan beëindigt 
automatisch ook het duo-lidmaatschap van het andere duo-lid. Men kan daarna 
natuurlijk met een ander persoon een nieuw duo-lidmaatschap aangaan.  

• team en/of duo’s dragen zelf zorg voor de inschrijving van tweetallen 

 
Het seizoen 2019/2020 zal een pilot-seizoen zijn. Gedurende dit seizoen en aan het eind zal 
geëvalueerd worden of het voldoende tegemoet komt aan de wensen van de veteranen en 
het hen mogelijk maakt langer actief de hockeysport bij Zwart-Wit te kunnen blijven 
beoefenen. 
 
Voor overige vragen met betrekking tot het duo-lidmaatschap kan men zich wenden tot de 
secretaris. 
 

Was getekend, 
 
 
Het bestuur. 



 
 


