Sponsor af Hvidovre IF, Fodboldafdelingen

Kontingent i
Hvidovre IF, fodbold
2021-2022
(talentafdelingen)
Hvidovre IF, Fodboldafdelingen
Sollentuna Alle 1-3 | 2650 Hvidovre | hif@hif.dk | Tlf: 3678 1772
Kontonummer: 0169 0565 352 539
CVR: 2323 5110

Kontingentstruktur – talentakademi (U13A – U19A + U23)
U16A - U19A
Pr. mdr.

Pr. kvartal

Pr. ½ år

Pr. år

Barn 1

415

1.245

2.490

4.980

Barn 2

363

1.089

2.179

4.358

Barn 3

311

934

1.868

3.735

Pr. mdr.

Pr. kvartal

Pr. ½ år

Pr. år

Barn 1

363

1.089

2.179

4.358

Barn 2

311

934

1.868

3.735

Barn 3

259

778

1.556

3.113

Årskontingentet betales over fire gange med betalingsfrist:
1. august 20XX
1. oktober 20XX
1. februar 20XX
1. april 20XX

Kontingentet indbefatter:
-

Ved opstart i HIF er der et tilmeldings/administrations gebyr. Gebyret er en
integreret del af den udvidede tøjpakke, som udleveres til spilleren efter
betaling. Samlet pris 1.500.
Tøjpakken er til personlig ejendom og følger spilleren. Det må forventes at
der skal ny tøjpakke ca. hvert 2. år (= kr. ca. 1.500,-).
Sommer:
Vinter:

U13A - U15A

-

Indmeldelses-/administrationsgebyr - tøjpakke:

4x træning og kamp
Trænere
Specialtrænere og sundhedssektor
Dommer
Kørsel og forplejning
Kamptøj & Materialer

Shorts - t-shirts - trænings trøje - strømper
Træningsbukser - regnjakke

Der er indregnet tilbud om vaskeordning i klubben i f.m. træning og kamp
(om vinteren skal man dog selv bringe det til klubhuset efter træning).
Alle spiller møder op i HIF tøj til træning.

Øvrige omkostninger:
Udgifter til træningslejre, stævner m.v. er ikke dækket af
kontingentet/klubben.
Budget pr. træningslejre ca. 2.000,- til ca. 5.000,- alt efter om det er i
Danmark, Skandinavien eller øvrige del af Europa.
Vi forsøger at lave to træningslejre om året og de ligger typisk før
turneringsstart; én lige efter sommerferien (forventeligt en forlænget
weekend i Danmark/Skandinavien, ca. kr. 2.000,-) og én omkring vinterferie
eller påske (eventuelt øvrige del af Europa, ca. kr. 5.000,-).

I Hvidovre IF indeksreguleres kontingentet med 1% én gang om året, medmindre forbrugerindekset overstiger dette. Justeringen meldes ud primo året og træder i kraft medio hvert år. Nuværende
kontingentsatser gælder således for perioden medio 2021 – medio 2022. Næste reguleringen træder i kraft i f.m. kontingentudskrivninger efter 30. juni 2022.

