
 

Contributies en bijkomende bijdragen 

Ieder lid van Zwemvereniging De Vennen betaalt twee soorten contributie: de bondscontributie en de 
clubcontributie. Het bestuur stelt voor deze twee contributies los te koppelen om een aantal redenen: 

1. De bondscontributie bestaat uit een bedrag dat per lid overgemaakt dient te worden aan de 
KNZB en aan de regio. Op de hoogte van deze bedragen hebben wij geen invloed, deze 
worden per 3 jaar vastgesteld en vaak dan ook nog jaarlijks geïndexeerd. Zouden de 
contributies gekoppeld blijven dan zou de totale contributie jaarlijks aangepast dienen te 
worden. 

2. De ontkoppeling zorgt voor meer transparantie naar de leden toe waardoor deze eenvoudiger 
kunnen zien wat zij waarvoor dienen te betalen. 

3. De bondscontributie dient volledig afgedragen te worden voor ieder lid dat op enig moment in 
het jaar lid is geweest. Iemand die een heel jaar lang lid is betaalt dus evenveel als iemand 
die per 1 april het lidmaatschap opzegt of iemand die pas per 15 december lid wordt. Dit deel 
van de contributie leent zich dus niet voor restitutie. 

 

Bondscontributie 

De KNZB heeft in haar ledenvergadering in april 2013 de contributie voor de periode 2014-2016  
vastgesteld. Per 1 januari a.s. moet daarbij dan nog rekening worden gehouden met een indexering. 
Dit levert de volgende bedragen op: 

Categorie Tarief Incl. indexering 

Voor elk lid dat niet deelneemt aan de wedstrijdsporten, 
ondersteunend leden en andere aangeslotenen (officials bijv.) 
 

 
€ 12,05 

 
€ 12,25 

Voor elk lid onder 12 jaar met een startvergunning 
 

€ 13,75 € 14,00 

Voor elk lid ouder dan 12 jaar met een startvergunning 
 

€ 44,20 € 44,95 

Contributie regio elk lid 
 

 € 2,50 

 

Naast deze contributies per lid is de vereniging ook een verenigingscontributie aan de KNZB 
verschuldigd. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal leden per 31-12/01-01. Deze contributie 
wordt betaald uit de clubcontributie. 

 

Clubcontributie 

De clubcontributie dient als grootste bron waaruit de dagelijkse gang van zaken van de club betaald 
kan worden. De grootste kostenpost daarbij is uiteraard de badhuur. Deze stijgt jaarlijks, opnieuw 
zonder dat wij daar als club direct invloed op hebben. Drastisch inleveren van uren zou die invloed wel 
hebben maar dat is met het oog op de sportieve levensvatbaarheid van de club natuurlijk niet de 
meest voor de hand liggende maatregel. 

Invloed hebben we wel op de inkomstenkant maar ook die is niet onuitputtelijk. Tijdens de laatste 
ledenvergadering is al afgesproken dat ‘de gebruiker betaalt’ en dat heeft zich inmiddels vertaald in 
hogere wedstrijd- en competitiebijdragen voor die leden die daadwerkelijk aan wedstrijden deelnemen. 
De afgelopen jaren hadden we het mandaat van de algemene ledenvergadering om de contributie 
jaarlijks met 5% te verhogen. Kijkend naar de lastenverhogingen die het principe ‘de gebruiker betaalt’ 
en het volledig doorbelasten van de bondscontributies met zich brengen willen we de verhoging van 
de clubcontributie per 1 januari 2014 beperken tot 2%. 



Dit zou dan het volgende plaatje opleveren 

Categorie 2013 2014 Per kwartaal * Per maand ** 

Sterrenplan € 127,85 € 130,40 n.v.t. n.v.t. 

Actieve leden t/m 16 jaar € 208,45 € 212,60 €  55,95 €  19,15 

Actieve leden vanaf 17 jaar € 229,15 € 233,75 €  61,50 €  21,00 

Masters veteranen € 157,70 € 160,85 €  40,30 €  14,50 

Masters conditie € 114,90 € 117,20 €  30,80 €  10,50 

Ondersteunende leden*** €   31,85 €   32,50 n.v.t. n.v.t. 

Inschrijfgeld €   15,00 €   15,00   

*en** Hier zijn de in 2013 toegepaste bedragen eveneens met 2% geïndexeerd 

*** Voor ondersteunende leden is dit bedrag inclusief de verschuldigde bondscontributie 

 

Overige bijdragen 

Afhankelijk van de wedstrijdgerichte sportieve activiteiten waar een lid aan deelneemt is hij/zij nog een 
aantal bijkomende bijdragen verschuldigd. Hieronder vallen de wedstrijd-/competitiebijdragen maar 
ook de kosten van het kledingpakket dat verplicht is voor alle wedstrijdleden. 

De afgelopen jaren is het eerste kledingpakket aangeboden voor € 35 en werd er een jaarlijkse dotatie 
aan het kledingfonds van € 18 per jaar in rekening gebracht zodat er na 3 jaar een bedrag van € 54 
per lid gereserveerd stond. De ervaring bij de laatste aanschaf van het pakket in combinatie met de 
ook sindsdien nog gestegen prijzen rechtvaardigen het idee dat we bij de volgende aanschaf (medio 
2014) niet meer met € 54 uit zullen komen. Redenen voor het bestuur voor te stellen het eerste pakket 
aan te bieden voor € 50 en jaarlijks een dotatie van € 21 in rekening te brengen, te beginnen in 2014. 

Uitgaande van die nieuwe bedragen ontstaat per 1 januari 2014 het volgende plaatje: 

 
Categorie 
 

 
Bedrag 

 
Diplomakosten KNZB Sterrenplan 

 
€ 15,00 

 
Wedstrijdbijdrage wedstrijdzwemmen competitiekosten 2013-2014 

 
€   7,50 

 
Wedstrijdbijdrage wedstrijdzwemmen minioren 2013-2014 

 
€ 25,00 

 
Inschrijfgeld zwemkampioenschappen individuele nummers 

 
Volledig eigen 
rekening 

 
Inschrijfgeld zwemkampioenschappen estafettes 

 
Volledig voor 
rekening club 

 
Competitiebijdrage waterpolo senioren 2013-2014 

 
€ 45,00 

 
Competitiebijdrage waterpolo jeugd 2013-2014 

 
€ 27,50 

 
Caphuur waterpolo jeugd 2013-2014 

 
€ 12,50 

 
Kledingpakket eerste aanschaf wedstrijdleden 

 
€ 50,00 

 
Kledingpakket dotatie per jaar 

 
€ 21,00 

 

 

 


