
 

 

 

Toelichting contributie en/of wedstrijdgelden tweede helft 2018 

Beste zwemmers en/of ouders van zwemmers, 

Hierbij tref je de contributie aan voor de tweede helft van 2018. Dit is de periode van september- 

december 2018 (4/10 x jaarbedrag). Bij de wedstrijdzwemmers komt hier een bedrag aan wedstrijd 

(start) gelden bovenop. Het bedrag aan wedstrijdgelden voor deze seizoenshelft bedraagt ook 4/10 

maal het bedrag wat de club gemiddeld jaarlijks aan wedstrijdgelden uitgeeft voor jou.   

Type zwemmer Contributie 
seizoen 
2018/2019 

Contributie 2e 
helft 2018 (4 
maanden) 

Wedstrijdgeld 
2e helft 2018 
(4maanden) 

Totaal 
incasso 2e 
helft 2018 

Wedstrijd minioren/jeugd/senior : 1x trainen 
geen of licht wedstrijdprogramma *1) 

€      205 €         82 €         16 €        98 

Wedstrijd minior/junior/jeugd/senior: 2 x trainen 
regulier wedstrijdprogramma (comp+Heuvelrug) 

€      345 €        138 €         32 €      170 

Wedstrijd minior/junior/jeugd/senior: 3 x trainen 
en uitgebreid wedstrijdprogramma 

€      380 €       160 €         32 €      192 

Wedstrijd jeugd/Sr.: 4x trainen en intensief 
wedstrijdprogramma *2) 

€      456 €        182 €        40 €     222 

Recreatief senioren (maandagavond 30 minuten 
maandagavond) 

€        100 €         40 €            - €        40 

Recreatief minioren = ik zwem beter 
(woensdagavond 1uur) 

€      205 €          82 €            - €       82 

Masters (woensdagavond 1 uur) €      205 €          82  €            - €       82 

*1) als je geen wedstrijden zwemt berekenen we geen wedstrijdgelden bij de incasso 

*2) intensief betekent naast competitie en toernooien ook limietwedstrijden in binnen- en buiten land 

zwemmen 

Als er twee gezinsleden lid zijn worden de bedragen bij elkaar opgeteld en ineens geïncasseerd. Dit 

bespaart weer incassokosten.  Op 15 oktober  zullen de bedragen automatisch worden geïncasseerd 

via ING. Mocht er toch iets mis zijn gegaan bij de incasso en het bedrag volgens jou niet kloppen geef 

dit svp even door. Ik verreken eventuele kleine fouten met de contributie voor de eerste helft 2019 

die we in januari 2019 incasseren (tenzij je lid af bent, dan krijg je het bedrag teruggestort).  

Met vriendelijke groeten, 

Nieko C. van Veen, penningmeester Zwem- en Polovereniging De Zwoer 


