
 
 

CONTRIBUTIES voor het kalenderjaar 2023 
 
 

Contributies:  1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

             Diplomazwemmen                          per jaar €  278,00 €   69,50 € 69,50 €  69,50 € 69,50 

Trimzwemmen/1 x pw Triatlon        per jaar €  264,00 €   66,00 € 66,00 €  66,00 € 66,00 

Seniorleden (vanaf 17 jaar)            per jaar €   376,00 €  94,00 € 94,00 €  94,00 € 94,00 

Juniorleden (t/m 16 jaar)                 per jaar €  326,00 €  81,50 € 81,50 €  81,50 € 81,50 

Zomer lidmaatschap                       per jaar €  119,00 -- -- -- -- 

Donateur                                         per jaar €    50,00 €   50,00 -- -- -- 

Club van 100                                   per jaar €  100,00 € 100,00 -- -- -- 

  

Overige kosten, vergoedingen en kortingen:    

KNZB en verenigingsbijdrage (bij nieuwe inschrijving) eenmalig € 25,00 

Inschrijfgeld eenmalig  € 19,50   

Overschrijving (van andere zwem/polovereniging) eenmalig Tarief KNZB 2023 

Afzwemmen + diplomakosten   per examen € 18,50    

Familie korting korting € 20,00 

Studenten korting korting € 95,00 

Combi lidmaatschap A.V. Zuidwal/IJsselmeer korting € 35,00 

 

KNZB per kalenderjaar  

KNZB startvergunning voor deelname aan zwem- en waterpolowedstrijden € 49,50 

  

NTB per kalenderjaar (zie ook website van NTB) 

Contributie NTB per lid (verenigingslid en atletenlicentie) € 44,25 

Contributie NTB jeugdlid tot 19 jaar € 31,50 

 

Verklaring/spelregels:  

1) Trimzwemmen/1 x per week Triatlon biedt de mogelijkheid om 1 x per week te trainen bij 
Trimzwemmen of Triatlon. Trainingen kunnen niet opgespaard worden, m.a.w. 1 week niet 
gezwommen, betekent dus NIET de andere week 2 keer. 

2) Senior lidmaatschap gaat in per 1 januari van het jaar dat het lid 17 jaar wordt. 

3) Zomer lidmaatschap geldt voor de 4 maanden in het buitenbad de Sijsjesberg, loopt van 1 mei tot 
medio september per jaar. Er kan 3 x per week meegetraind worden bij Triatlon 

4) Donateur is een ondersteunend niet zwemmend lid 

5) Club van 100 is sponsor en krijgt voor een jaar een eigen plek op het bord van de “Club van 100” 
in zwembad de Meent.  

Zie ook de volgende pagina! 



6) KNZB bijdrage; bij een nieuwe inschrijving worden eenmalig de KNZB kosten in rekening gebracht. 
De vereniging verrekend deze kosten met de KNZB. 

7) Familie korting geldt vanaf het 2e en hierop volgende familieleden (junior lid) en wordt aan het 
einde van ieder jaar verrekend. Familieleden dienen het gehele jaar lid te zijn geweest en op het 
zelfde adres te zijn ingeschreven. Familiekorting geldt niet voor Donateurs en Club van 100. 
Kortingen kunnen niet gecombineerd worden. 

8) Studentenkorting is geldig voor senior leden ingeschreven als student, die elders studeren en 
wonen, max. 1 keer per week trainen en meedoen aan wedstrijden. Alleen toepasbaar met 
overlegging van kopie Studiebewijs. Dient jaarlijks opnieuw te worden aangevraagd en wordt aan 
het einde van ieder jaar verrekend. Kortingen kunnen niet gecombineerd worden. 

9) Combikorting A.V. Zuidwal/IJsselmeer is uitsluitend geldig voor senior leden die aantoonbaar het 
gehele jaar lid zijn geweest van beide verenigingen. Dit dient jaarlijks opnieuw te worden 
aangevraagd en wordt aan het einde van ieder jaar verrekend. Kortingen kunnen niet 
gecombineerd worden. 

10) De KNZB startvergunning geldt vanaf 12 jaar en ouder (geboren in 2011 en eerder) 

11) Alle zwemmende leden zijn verzekerd via de KNZB via de KNZB bijdrage. Voor overige leden 
heeft de vereniging een eigen verzekering. 

12) De KNZB startvergunning en de NTB contributie worden separaat van de gewone contributie geïnd 
in het 1e kwartaal of bij de 1e betaaltermijn van nieuwe leden. 

 

Z&PV IJsselmeer werkt uitsluitend met automatische incasso van de contributie. Rond het einde 
van de eerste maand van het kwartaal wordt het bedrag geïncasseerd. 

 
Contributies, kosten en voorwaarden worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene 

Ledenvergadering 

 
U dient een opzegging altijd schriftelijk of per mail te doen aan de ledenadministratie. 

Houd rekening met de opzegtermijnen, zoals beschreven in de opzegprocedure!  

 

 

 

 
 
Incassering contributie: 
De contributie start per eerste van de maand aansluitend op de eerste zwemdag.  
 
De contributie wordt door middel van een verplichte incasso geïnd. Het incassoformulier zit gekoppeld aan het 
Inschrijfformulier en kunt u vinden onder het kopje Club Menu, Inschrijven op onze website. In verband met de 
SEPA incasso zijn wij verplicht ons incassant ID en uw Lidcode te vermelden bij een incasso van Z&PV 
IJsselmeer op uw bankafschrift. Het incassant ID van Z&PV IJsselmeer is: ID NL28ZZZ405161120000 
 
De contributie wordt per kwartaal d.m.v. een automatische incasso bij u geïncasseerd. Een week voorafgaand 
aan de incasso ontvangt u een contributiefactuur (conform SEPA). Voor vragen over de incasso of factuur kunt 
u schriftelijk of per mail contact opnemen met de penningmeester.  
 
Bij stornering of anderszins niet te incasseren contributie bent u niet langer gerechtigd deel te nemen aan 
trainingen en wedstrijden.   
 
Voor herinneringen/aanmaningen die eventueel verstuurd worden berekenen wij een extra toeslag van € 5,00 
per geval. Dit wordt direct in rekening gebracht. 

 

 


