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Contributiereglement ZV De Vennen per 01-01-2016
1. De basiscontributies zijn per 01-01-2016 verhoogd met 10%.
2. De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de hoogte van de verschuldigde contributies
3. De clubcontributies en dotaties aan het kledingfonds kunnen, tenzij hierna anders bepaald, zowel per jaar, kwartaal als per
maand worden betaald.
4. Contributiebetalingen zijn uitsluitend mogelijk met automatische incasso. Uitzonderingen hierop zijn, na afspraak met de
penningmeester, mogelijk.
5. De jaarincasso vindt plaats in de laatste week van januari, de kwartaalincasso's in de laatste weken van januari, april, juli en
oktober en de maandincasso's in de laatste week van iedere maand.
6. De bonds- en regiocontributie worden geincasseerd met de eerste incasso na aanvang lidmaatschap en vervolgens jaarlijks
met de januari-incasso.
7. De contributie voor deelname aan het KNZB Sterrenplan dient bij aanvang volledig dan wel, na afspraak met de
penningmeester, in maximaal 3 termijnen voldaan te worden.
8. Ondersteunende leden dienen hun bijdrage volledig in de maand januari te voldoen.
9. Bij lidmaatschap van een 3e contributieverschuldigd persoon of meer per gezin jonger dan 16 jaar (1 adres) geldt een
korting van 50% op de clubcontributie voor dat kind/ die kinderen.
10. De wedstrijd- en competitiebijdragen worden ieder jaar opnieuw bepaald, zo mogelijk voorafgaand aan het seizoen.
11. Bij deelname aan zowel wedstrijdzwemmen als waterpolo is voor elke discipline de wedstrijd-/competitiebijdrage
verschuldigd.

Contributie tabel
Clubcontributies per jaar/kwartaal/maand per lid vanaf 01-01-2016
per 1-1-2016
per jaar
KNZB Sterrenplan
Basiscontributie actieve leden t/m 16 jaar
Basiscontributie actieve leden vanaf 17 jaar
Masters conditie en Veteranen
Ondersteunende leden

€
€
€
€
€

155,00
252,50
277,50
139,50
39,00

per 1-1-2016
per kwartaal
niet mogelijk
€
66,30
€
73,00
€
36,75
niet mogelijk

per 1-1-2016
per maand
niet mogelijk
€
22,75
€
25,00
€
12,50
niet mogelijk

Additionele bijdragen
Bondscontributie per lid zonder startvergunning
€
12,50
Bondscontributie per lid onder 12 jaar met startvergunning €
14,25
dus kosten startvergunning EUR 1,75
Bondscontributie per lid vanaf 12 jaar met startvergunning €
45,90
dus kosten startvergunning EUR 33,40
Contributie KNZB regio Zuid per lid
€
2,65
Diplomakosten KNZB Sterrenplan
€
15,00
wedstrijdbijdrage wedstrijdzwemmen
afhankelijk van deelname wedstrijden***
competitiebijdrage waterpolo senioren
€
60,00
competitiebijdrage waterpolo junioren
€
35,00
caphuur waterpolo jeugd (indien van toepassing)
€
13,00
Inschrijfgeld nieuwe leden
€
15,00
kledingpakket (alleen voor nieuwe wedstrijdleden)
€
50,00
dotatie kledingfonds (verplicht voor wedstrijdleden)
€
21,00
€
5,25
€
1,75
*** Inschrijfgeld individuele kampioenschappen voor eigen rekening

AANVANG EN EINDE LIDMAATSCHAP
Nieuwe leden zijn voor de 1e keer contributie verschuldigd vanaf de 1e van de maand na aanmelding.
Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden aan het eind van elk kwartaal per 31 maart, per 30 juni, per 30 september
of per 31 december.
Voor diegenen die de contributie en het kledingfonds per jaar vooraf betaald hebben vindt restitutie plaats van de nog
resterende kwartalen na opzegging in het bewuste kalenderjaar. De andere eventueel vooraf betaalde additionele bijdragen
worden niet gerestitueerd.
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