Concept voorstel
Beste leden ouders en verzorgers,
Het Zwemsecretariaat en bestuur heeft zich over zwemgroepen gebogen en is tot de
conclusie gekomen dat het onmogelijk is om nog in deze vorm competitie wedstrijden te
zwemmen met de overgebleven startvergunninghouders.
Om te kunnen blijven deelnemen aan wedstrijden zijn er meer wedstrijdzwemmers nodig,
om dit te bereiken wordt het lidmaatschap van huidige recreanten t/m 12 jaar omgezet in
een lidmaatschap met startvergunning.
De contributie is al enige jaren gelijk gebleven en wordt met onderstaand voorstel
aangepast. We zijn als EZV genoodzaakt dit te doen dit doordat het ledenaantal afneemt
doordat leden afhaken door oa studie of een andere sport.

Vanaf 1 juli 2015 zal worden overgegaan op een vernieuwd contributie systeem om de
lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Om zo transparant mogelijk te zijn over de benodigde
verhoging volgt hier de uiteenzetting waar deze op gebaseerd is. Alle recreanten die lid zijn
( t/m 12 jaar) krijgen een startnummer conform het beleid KNZB en Regio Midwest. Deze
aanvraagkosten zijn voor rekening van de vereniging hierdoor hebben de recreanten dan
een startvergunning en kunnen ingezet worden voor wedstrijden dit in overleg met de
trainers en ouders. De contributie voor recreanten zal in 3 jaar worden verhoogd naar het
niveau van wedstrijdzwemmers (€ 23,00), daarvoor kunnen zij meer trainen en deelnemen
aan wedstrijden

Huidige leden en het voorstel.
CONTRIBUTIE INCL KNZB EN KRING AFDRACHTEN EN TERUG BETALING.
Startvergunninghouders

t/m 12 jaar

per maand

€ 18,00.

per jaar

€ 216,00.

vanaf 12 jaar

per maand.

€ 23,00.

per jaar

€ 276,00.

per maand

€ 18.00.

per jaar

€ 216,00.

per maand

€ 13,00.

per jaar

€ 156,00.

per maand

€ 10,00.

per jaar

Eventueel wedstrijden 3x of 2 uur

Startvergunninghouders
Deze groep traint 4 keer.
Zij zwemmen wedstrijden

Recreanten vanaf 12 jaar
Deze groep traint totaal max. 2 uur

Trimzwemmers
Deze groep traint 2x½ uur of 1x1 uur

De Specials

.

€ 120,00.

Deze groep traint 1x½ uur
deze groepen zwemmen geen wedstrijden
Aan het begin van het lidmaatschap wordt eenmalig aanvraag startvergunning € 46,00; bondsgeld € 15,00; inschrijfgeld
€ 15,00; In rekening gebracht.
i het b indigen van het lidmaatschap is terug betaling verplicht. Startvergunninghouders € 23,00; Leden zonder
startvergunning € 13,00;

In de contributie zitten kosten die per lid per jaar betaald moeten worden aan
de KNZB deze zi n € 37,80. Hoe zijn deze kosten opgebouwd.
 Contributie afdracht KNZB.
 Collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering.
 Contributie regio.
 Verenigingsbijdragen

Met vriendelijke groet,
Theo van den Berg

