Oosterhoutse Zwem- en Poloclub ‘De Warande’
Ledenadministratie
Postbus 216
4900 AE Oosterhout
ledenadm@warande.com

Contributie / Kosten:
De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Tijdens de ALV op 19 mei
2017 is vastgesteld dat de basiscontributie met €2,50 per maand zal worden verhoogd.
Deze contributieverhoging gaat in op 1 juli 2017.

Contributie overzicht met ingang van 1 juli 2017
1. Inschrijfgeld

€ 15,00 Éénmalig bij
inschrijving.

2. Contributie
a) Superspetters – 1x per week
Superspetters – 2x per week
Sterrenplan
b) Waterpolo
a. Competitietoeslag waterpolo senioren
b. Toeslag 4 of meer uur training
c) Wedstrijdzwemmen
a. Toeslag 4 of meer uur training
b. Toeslag regiotraining
d) Trimzwemmen:
a. eenmaal per week
b. tweemaal per week of meer
e) Studenten
f) Vrijwilligerskorting
g) Ziekte / Niet actieve leden

3. Overige Kosten
a) Startvergunning (Prijsindicatie 2017)
b) Bondscontributie (Prijsindicatie 2017)

4. Diplomazwemmen
a) SuperSpetters
b) Sterrenplan per onderdeel

€ 29,50
€59,00
€29,50
€ 29,50
€ 40,00
€ 5,50
€ 29,50
€ 5,50
€ 5,50

Per maand (basistarief)
Per maand
Per maand (basistarief)
Per maand (basistarief)
Per jaar
Per maand
Per maand (basistarief)
Per maand
Per maand

€ 16,50
€ 29,50
€ 16,50
-€5,50
€ 5,00

Per maand
Per maand (basistarief)
Per maand
Per maand
Per maand

€ 42,50 Per kalenderjaar
€ 17,50 Per kalenderjaar

€ 7,50 Per Diploma
€ 7,50 Per Onderdeel
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Toelichting
1. Inschrijfgeld Éénmalig bij de eerste contributie betaling.
2. Contributie:
a) Superspetters-Sterrenplan: Voor het leszwemmen volgens de superspetters methode zijn 2
varianten mogelijk, namelijk les gedurende 1x per week en 2 x per week.
b) Competitie bijdrage - waterpolo senioren: Leden die op 1 januari de leeftijd van 16 jaar al hebben
bereikt en bij de poloafdeling wedstrijden meespelen worden ingedeeld in deze contributiegroep.
Voor alle afdelingen maar vooral voor het leszwemmen, geldt dat de contributie op jaarbasis is bestemd
voor ca. 40 effectieve instructieweken. De totale contributie voor deze 40 weken is verdeeld over 12
maanden. De contributie loopt derhalve tijdens de vakantieweken door.
3. Gezinskorting: De categorieën leszwemmen, waterpolo, wedstrijdzwemmen en trimzwemmen (2x of meer
per week) gelden als actieve leden. Voor gezinnen waarvan 3 of meer leden actief lid zijn geldt een korting.
Deze korting bedraagt 10% bij drie leden, 15% bij vier of meer leden De korting wordt berekend over het
basistariefgedeelte à € 29,50 en wordt alleen aan actieve leden verstrekt.

4. Toeslagen
a) Voor leden die vier uur/trainingen per week of meer volgen bij de O.Z. & P.C. De Warande is een
trainingstoeslag van kracht.
b) Regiotrainingen wedstrijdzwemmers: gedurende het zwemseizoen kan er worden deelgenomen aan
regiotrainingen op zaterdagochtend. Voor deze deelname is een maandelijkse toeslag verschuldigd.
c) Trimzwemmen: Dit is voor leden die gedurende één trimzwemmoment per week baantjes komen
zwemmen. Diegenen die 2x per week of meer komen trimzwemmen, betalen de basiscontributie.
d) Studenten: Uitwonende studenten die lid zijn en die slechts eenmaal per week kunnen komen
trainen, kunnen gebruik maken van het studententarief. Gelieve contact op te nemen met de
penningmeester indien u in aanmerking wilt komen voor dit tarief. Geef mutaties tijdig door svp.
e) Vrijwilligers: Commissieleden en bestuursleden die veelvuldig, onbetaalde, werkzaamheden voor de
vereniging verrichten, kunnen worden voorgedragen voor een gereduceerd tarief. Voor de
wedstrijdsporten en het trimzwemmen is dit een reductie van €5,50 op de basiscontributie.
f) Ziekte / Niet actieve leden: Bij langdurige ziekte of afwezigheid (langer dan 1 maand) kunt u gebruik
maken van het ziekte/afwezigheidstarief. Neem hiervoor contact op met de penningmeester en
vergeet niet u terug beter te melden wanneer u weer gaat zwemmen.

5. Overige kosten:
a) Startvergunning: Om deel te mogen nemen aan zwem- of polowedstrijden is een startvergunning
van de KNZB verplicht. Bij het mini polo geldt deze verplichting niet. Eenieder die op 1 januari 12 jaar
of ouder is en beschikt over een startvergunning betaalt de jaarlijks door de KNZB vastgestelde
bijdrage welke in zijn geheel, gezamenlijk met de bondscontributies, in januari in rekening wordt
gebracht. De startvergunning is het gehele jaar geldig, restitutie is niet mogelijk. Nieuwe
startvergunningen worden aangevraagd door de ledenadministratie en, bij toewijzing, in z’n totaal in
rekening gebracht.
b) Bondscontributies: Als Warande lid bent u ook automatisch (verplicht) lid van de KNZB. Voor ieder
Warande lid moet contributie aan de Bond en aan de Kring worden afgedragen, restitutie is niet
mogelijk. Deze bijdragen worden gezamenlijk met de evt. startvergunning, in januari aan de leden in
rekening gebracht. Bij nieuwe leden wordt dit bedrag gelijk bij inschrijving in rekening gebracht.
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6. Diplomazwemmen:
a) Voor het diplomazwemmen, maakt de vereniging extra kosten zoals kosten beoordelaars,
materiaalkosten, diploma’s enz. Deze kosten worden doorberekend aan de leden die afzwemmen.
7. CONTRIBUTIE BETALING
a) De contributie dient altijd vooraf te worden betaald middels automatische incasso per maand.
b) Indien een betaling wordt gestorneerd of de bank laat betaling niet toe wordt een aanmaning
verstuurd waarbij een boete van € 2,50 wordt berekend. Indien u dan nog niet betaald binnen 2
weken wordt een tweede aanmaning verstuurd met een boete van € 7,50. Indien 3 weken hierna
nog niet is betaald, inclusief de boete, dan wordt de vordering overgedragen aan een
gerechtsdeurwaarders- & incassobureau. De kosten hiervan komen geheel voor uw rekening.
Betreffende leden worden, voor de tijd dat de betaling uitblijft, tevens uitgesloten van alle
verenigingsactiviteiten.

Judith Evers- Steentjes, Penningmeester
financien@warande.com
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