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Inschrijfvoorwaarden  

Looptijd:  

U gaat een verbintenis aan voor minimaal één jaar. Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 
december, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Na dit jaar kunt u te allen tijde opzeggen, deze 
opzegging dient echter wel te gebeuren voor de 1e van de maand waarin de opzegging plaatsvindt. U 
dient rekening te houden met een opzegtermijn van één maand.  

Inschrijfgeld:  

Ieder nieuw lid is inschrijfgeld verschuldigd, dit inschrijfgeld zal gelijktijdig met de eerste contributie 
betaling worden geïnd. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 .  

Contributie:   

● De leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging van een jaarlijkse contributie, welke 
door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De leden kunnen in categorieën worden 
ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. 

● Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor 
het hele jaar verschuldigd. 

● Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 

De verschuldigde contributie kunt u maandelijks voldoen. Voor de verdere voorwaarden verwijzen wij u 
naar de statuten van zwemvereniging Zwartsluis. 

Tarieven contributie : 

Voor ieder derde lid en meer binnen één familie, is de helft van het contributiebedrag verschuldigd.
 

De contributie zal ieder kalenderjaar indien nodig worden geïndexeerd.  

 

 

http://www.zvzwartsluis.nl/


Bondscontributie KNZB: 

Zwemvereniging Zwartsluis is voor ieder lid verplicht om jaarlijks bondscontributie af te dragen aan de 
KNZB. Deze contributie zal dan ook één op één worden doorberekend aan de leden. De KNZB 
publiceert deze bedragen in de maand Januari van het nieuwe kalenderjaar. ZVZwartsluis publiceert de 
nieuwe contributiebedragen op de website onder het menu Vereniging | Ledenadministratie. 

Dit betekent dus dat ieder lid die op 31 december van het betreffende kalenderjaar lid is en dit blijft, tot 1 
januari van het daaropvolgende jaar bondscontributie verschuldigd is over twee volle kalenderjaren. 

Automatische incasso:  

Het betalen van inschrijfgeld, lidmaatschapsgeld en bondscontributie is alleen mogelijk via automatische 
incasso. Er wordt van ieder lid verwacht dat automatische incasso mogelijk is, betaling van 
verschuldigde bedragen vindt achteraf plaats op of rond de 27e van iedere maand. 

Participatie 

Het lid of ouder/voogd van een minderjarig lid is bereid om ondersteunende taken te vervullen voor de 
vereniging. 


