
                                                                                                                                  
 
 
TARIEVEN    
Contributie leden (m.i.v. 1 januari 2023) 
Bepalend voor de categorie-indeling is de leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar: 
 
Individuele leden:        
Pupillen 4 t/m 11 jaar    €  53,00 per jaar 
Junioren 12 t/m 17 jaar    €  65,00 per jaar 
Senioren  18 jaar en ouder   €  90,00 per jaar 
 
Gezinscontributie: 
Beide ouders elk     Senioren tarief 
Kinderen 18 jaar en ouder   Senioren tarief 
Eerste gezinslid < 18 jaar  50 % 
Overige gezinsleden   gratis 
 
Eén-oudergezinnen 
Ouder     Senioren tarief 
Eerste kind    volledige contributie 
Tweede kind    50 % 
Overige gezinsleden   gratis 
 
Ereleden    vrijgesteld van clubcontributie, overige verplichtingen blijven 
Donateurs    Naar eigeninzicht, maar minimaal € 20,- per jaar. Donateurs         
     ontvangen het Logboek per mail. 
Aanmaningen    € 3,50 resp. € 11.50 indien nodig  
 

Entreegeld  bij aantreden als lid  
jeugdlid     eenmalig € 10,00 
senioren 18 jaar en ouder  eenmalig € 25,00 (evt. 2e pers op dit adres + € 10,00) 
gezinslidmaatschap   eenmalig € 38,00 
 

Huur clubkano’s 
voor leden 1e jaar   € 40.00 per jaar   
voor leden 2e jaar   € 80.00 per jaar 
 

Huur ligplaats 
kajak     € 40.00 per jaar 
canadees    € 80.00 per jaar 
 

Wedstrijdvaarders 
Algemeen:  inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijden binnen Nederland en in Neerpelt of Geel 
wordt betaald door de vereniging. Vergoeding voor voeding: interne regeling wedstrijdploeg, i.o.m. 
ouders, coördinator en begeleiding. 
 
Contributie, huur ligplaats, enz. conform overige leden 
 
WSV wedstrijdlicentie   indien vóór 1 februari aangemeld zijn de jaargelden conform  
                                                                WSV 
      
 
Gebruik K2/K4    € 20.00 per jaar 
(alleen voor leden met een eigen K1) 
 



                                                                                                                                  
Renovatie fonds 
Lidmaatschap    €12,- per jaar 
Ligplaats    €12,- per jaar 
 
 
Werkplicht   
Leden van 14 jaar en ouder zijn verplicht 2 x een werkdag (of 4 x ½ dag) te werken voor de vereniging 
of alternatief werk te verrichten (mits geregistreerd bij penningmeester) 
 
Verzuim werkplicht compensatie regeling € 50 per gemiste werkdag 

voor leden van 14 t/m 18 jaar is dit € 25,- 

 


