
Contributiereglement ZV De Vennen 2022

Jaar Kwartaal Maand

KNZB Sterrenplan vanaf 6 jaar
Verenigingscontributie 155,00€   
Diplomakosten 15,00€      
Bonds- en regiocontributie €      17,00

Kickstart 
Verenigingscontributie
Bonds- en regiocontributie

€   252,50 €      66,30 €      22,75
€      17,00

Wedstrijdgroep
Verenigingscontributie t/m 16 jaar 252,50€   66,30€      22,75€      
Verenigingscontributie vanaf 17 jaar 277,50€   73,00€      25,00€      
Bonds- en regiocontributie
Startvergunning t/m 11 jaar
Startvergunning vanaf 12 jaar

€     17,00
€       1,85
€     37,35

Dotatie aan het kledingfonds 21,00€      5,25€         1,75€         
Competitie/wedstrijdbijdrage Afhankelijk van deelname

Masters
Verenigingscontributie (1 training per week) 139,50€   36,75€      12,50€      
Verenigingscontributie (2 of meer trainingen p/w) 277,50€   73,00€      25,00€      
Bonds- en regiocontributie

Veteranen
Verenigingscontributie
Bonds- en regiocontributie

Waterpolo
Verenigingscontributie t/m 16 jaar
Verenigingscontributie vanaf 17 jaar

€      17,00

€   139,50 €      36,75 €      12,50€      
€     17,00

€   252,50 €      66,30 €      22,75
€   277,50 €      73,00 €      25,00

Bonds- en regiocontributie
Startvergunning t/m 11 jaar
Startvergunning vanaf 12 jaar
Huur waterpolocaps jeugd 

€    17,00
€       1,85
€     37,35
€     13,00

Dotatie kledinglijn 21,00€      5,25€         1,75€         
Competitie/wedstrijdbijdrage junioren 37,50€      
Competitie/wedstrijdbijdrage senioren 65,00€      

Nieuwe leden
Inschrijfgeld 15,00€      
Indien startvergunning, kledingpakket 50,00€      
(shirt en korte broek ZV de Vennen)

Ondersteunende leden 39,00€      

Regels contributiereglement
1. De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de hoogte van de verschuldigde contributies.
2. De jaarincasso wordt uitgevoerd in de laatste week van januari. De kwartaalincasso's in de laatste week van januari, april, juli en oktober.

 De maandincasso's worden in de laatste week van iedere maand uitgevoerd. 
3. De bond- en regiocontributies alsmede de startvergunningen worden gefactureerd na aanvang lidmaatschap en vervolgens jaarlijks met de facturatie in januari.

De hoogte van deze bedragen wordt jaarlijks vastgesteld door de KNZB
4. Contributie KNZB Sterrenplan dient bij aanvang in september volledig dan wel, na afspraak met de penningmeester, in 3 termijnen voldaan te worden.

Bij latere instroom wordt de contributie voor de rest van het seizoen naar rato in rekening gebracht. 
5. De maximale termijn voor deelname aan het KNZB Sterrenplan bedraagt 1 jaar m.u.v. latere instromers die het lopende jaar afmaken en vervolgens nog maximaal

het daarop volgende jaar kunnen deelnemen.
6. De maximale termijn voor deelname aan Kickstart bedraagt 2 jaar m.u.v. latere instromers die het lopende jaar afmaken en vervolgens nog maximaal 2 jaar kunnen

deelnemen.
7. Bij lidmaatschap van een 3e contributieverschuldigde persoon of meer per gezin jonger dan 16 jaar (1 adres) geldt een korting van 50% op de contributie

voor dat kind / die kinderen. 
8. Bij deelname aan zowel wedstrijdzwemmen als waterpolo is voor elke discipline de competitie/wedstrijdbijdrage verschuldigd die jaarlijks in november wordt 

gefactureerd.

Aanvang en einde lidmaatschap
Nieuwe leden zijn voor de 1e keer verenigingscontributie en additionele bijdragen verschuldigd vanaf de 1e van de maand na aanmelding. 
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk aan het eind van elk kwartaal (31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december). 
Voor diegenen die de verenigingscontributie en dotatie aan het kledingfonds per jaar vooraf betaald hebben, vindt restitutie plaats van de nog resterende kwartalen 
na opzegging in dat jaar.  
Andere vooraf betaalde additionele bijdragen (regio- en bondscontributie, startvergunning en competitie/wedstrijdbijdrage) worden niet gerestitueerd. 




