
   

 

CONTRIBUTIEVOORSTEL 2020 
 
 
 
Na drie opeenvolgende jaren van contributiestijgingen wordt de contributie voor 2020 in 
niet verhoogd. Wat de gevolgen van de huidige Coronacrisis voor ZV de Waterwolf zal zijn, is 
op het moment van dit schrijven niet bekend en zeer moeilijk in te schatten. Wellicht 
kunnen we nog een tegemoetkoming van de gemeente of het RIVM ontvangen, hierover 
hebben we op dit moment nog geen uitsluitsel. Mocht dat alsnog gebeuren, dan is het 
bestuur voornemens dit middels de contributie (in de vorm van een eenmalige korting) in de 
tweede periode van 2020 met onze leden verrekenen.  
 
 
Nog even onze contributie spelregels op een rij; 

• het contributiejaar (seizoen) loopt van 1 september t/m 31 augustus, het boekjaar 
loopt van 1 januari t/m 31 december. 

• de eerste periode 2020 loopt voor Elementair (SuperSpetters) zwemmen van februari 
tot en met de zomervakantie, voor de overige activiteiten van januari tot en met juli;  

• de Elementair contributie voor januari 2020 is in oktober 2019 gefactureerd; 

• de (jaar)contributie voor de afdelingen Waterpolo en Recreatief wordt in eenmaal 
aan het begin van het seizoen (september/oktober) gefactureerd, maar mag in resp. 
3 of 2 termijnen via ClubCollect worden betaald. 

• de contributie voor de overige activiteiten: Superspetters, Zwemvaardigheid en 
Brevetten blijven vooralsnog  in twee perioden gefactureerd worden, de contributie 
kan via ClubCollect in 2 termijnen per factuur betaald worden, hiertoe dient het lid 
wel die keuze te registeren; 

• Met ingang van seizoen 2020/2021 is het bestuur voornemens de januari contributie 
voor Elementair/SuperSpetters niet langer vooruit te factureren, hierover zal het 
bestuur later dit jaar een besluit nemen. 

 
 
 
 
 
  



   

 

Samengevat betekent dit voor 2020: 

 
 
 
Aan de leden van de afdeling Waterpolo zijn de kosten voor de startvergunningen voor 
seizoen 2019/2020 in rekening gebracht in oktober 2019. Nieuwe leden betalen de 
startvergunningen zodra de vergunning is aangevraagd bij de KNZB.  
Opzegging van startvergunningen voor het volgende seizoen dienen jaarlijks, schriftelijk, 
vóór 1 december in het lopende seizoen te geschieden.  
 
De contributie voor actieve kaderleden, waaronder worden verstaan leden, die tenminste 1 
uur per week aan kaderactiviteiten deelnemen en daartoe naar het oordeel van het bestuur 
geschikt zijn, bedraagt € 0,-- per jaar. 
Voor het (zelf) deelnemen aan de gewone clubactiviteiten betalen zij 50% van de basis 
jaarcontributie. De korting bedraagt maximaal 50% van de basiscontributie voor 1 activiteit, 
excl. toeslagen of extra trainingen. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per gezin. De inschrijving blijft gehandhaafd zolang 
tenminste een der gezinsleden contributie betaalt.  
 
Inschrijvingen evenals opzeggingen dienen ten alle tijden schriftelijk te geschieden, hiervoor 
kunnen (aspirant)leden de respectievelijke formulieren op de website gebruiken. 

Contributie 2020

Activiteit Jaarcontributie feb-jul 2020 sep-dec 2020 Jan 2021

SuperSpetters, C 280,00€                 140,00€              112,00€           28,00€                 

Tot 18 jaar: jan-jul 2020 sep-dec 2020 Jan 2021

Zwemvaardigheid 205,00€                 123,00€              82,00€              nvt

Brevetzwemmen 205,00€                 123,00€              82,00€              nvt

Recreatief / Trimzwemmen 205,00€                 -€                    205,00€           nvt

Waterpolo 1x per week 245,00€                 -€                    245,00€           nvt

Waterpolo  2x per week 305,00€                 -€                    305,00€           nvt

Waterpolo  3x per week 365,00€                 -€                    365,00€           nvt

Vanaf 18 jaar: jan-jul 2020 sep-dec 2020 Jan 2021

Zwemvaardigheid 225,00€                 135,00€              90,00€              nvt

Brevetzwemmen 225,00€                 135,00€              90,00€              nvt

Recreatief / Trimzwemmen 225,00€                 -€                    225,00€           nvt

Waterpolo 1x per week 277,50€                 -€                    277,50€           nvt

Waterpolo  2x per week 337,50€                 -€                    337,50€           nvt

Waterpolo  3x per week 397,50€                 -€                    397,50€           nvt

Startvergunning (tot 12 jaar) 7,50€                      7,50€                nvt

Startvergunning (vanaf 12 jaar) 42,50€                   42,50€              nvt

Waterpolo toeslag tot 18 jaar 40,00€                    40,00€              nvt

Waterpolo toeslag vanaf 18 jaar 52,50€                    52,50€              nvt

Extra training/activiteit 60,00€                    60,00€              nvt

* Het contributiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus

• De waterpolo en recreatief contributie betreft een jaarcontributie

* Inschri jfgeld € 15,00 per gezin

* de opzegtermi jn i s  één (1) ka lendermaand en dient ten a l le ti jden schri ftel i jk te geschieden

* Startvergunning dienen schri ftel i jk voor 1 december voor het volgende ka lenderjaar opgezegd te worden

Seizoen 2019/20



   

 

 
Voor deelname aan activiteiten zoals Onderlinge wedstrijden, Marathonzwemmen, 
Prestatietochten etc. zal, afhankelijk van de werkelijke kosten, een redelijke vergoeding van 
de deelnemers worden gevraagd. 
 
Door de bonden opgelegde boetes zullen aan het lid, dat de overtreding heeft begaan, in 
rekening worden gebracht, tenzij het bestuur, al dan niet op voordracht van betreffende 
T.C., anders besluit. 
 
 
 
    Badhoevedorp, 1 juli 2020 
    Manuela Donderwinkel, penningmeester 


