
CONTRIBUTIE STRUCTUUR 2021

een sportieve benadering

BASISCONTRIBUTIE Per jaar Voor welke groepen geldt dit?(3)

Basislidmaatschap per lid (1) (2)

Basislidmaatschap (zwemmen / waterpolo) 2x 45 minuten per week 190,00€         
Toeslag lidmaatschap KNZB (wordt per jaar vastgesteld) 16,65€           

Totaal 206,65€         

 Basis Groepen 1 t/m 4; Mini Polo; Polo <11 
gemengd 

Inschrijfkosten (éénmalig bij nieuw lidmaatschap) 25,00€           

(1) inclusief kosten voor deelname aan vastgestelde competitiewedstrijden. (nadere info op de site)
(2) inclusief gelegenheid om op zondag van 8 tot 9 vrij banen te zwemmen.
(3) Geldt als gebruik gemaakt wordt van alle mogelijkheden.

Extra kosten voor extra uren Per jaar
Lidmaatschap bij meer zwemmen dan 1,5 uur

Totaal uren zwemmen Toename contributie Totaal
1 uur en 45 min € 10,00 216,65€         Polo <13

2 uur € 20,00 226,65€         Masters; Polo Dames 1; Polo Heren 3
2 uur en 15 min € 30,00 236,65€         
2 uur en 30 min € 40,00 246,65€         Polo Heren 1 en 2
2 uur en 45 min € 47,50 254,15€          

3 uur € 55,00 261,65€          
3 uur en 15 min € 62,50 269,15€         Wedstrijdgroep Jeugd / instroomgroep
3 uur en 30 min € 70,00 276,65€         Wedstrijdgroep A
3 uur en 45 min € 75,00 281,65€         

4 uur € 80,00 286,65€         
4 uur en 15 min € 85,00 291,65€         
4 uur en 30 min € 90,00 296,65€         
4 uur en 45 min € 92,50 299,15€         selectie+ jeugd

5 uur € 95,00 301,65€         selectie+ A
5 uur en 15 min € 97,50 304,15€          
5 uur en 30 min € 100,00 306,65€         

TOESLAGEN Per jaar
Toeslagen voor wedstrijdsport

Toeslag zwemmen/polo startnummer < 12 jaar 15,25€           
Toeslag zwemmen/polo startnummer ≥12 jaar 49,20€           

BIJKOMENDE KOSTEN
Kosten die niet onder het lidmaatschap vallen:

Deelnamekosten extra competities / wedstrijden / toernooien /clinics ed.
Reis- en verblijfskosten
Zwemkleding en individueel oefenmateriaal.
Boetes die de leden krijgen met polo- of zwemwedstrijden

Gezinskorting (zelfde adres)
Korting tweede zwemmende gezinslid -€               
Korting derde zwemmende gezinslid 28,50€           
Korting vierde zwemmende gezinslid 57,00€           
Korting student die slechts 50% zwemt 95,00€           

Langdurig ziek
Korting wanneer er >3 maanden niet getraind kan worden ntb ter beoordeling van bestuur

 Leden die deelnemen aan polo- of zwemwedstrijden  


