
 
 

Contributie 2018-2019 
 
 
Zoals afgesproken op de Algemene Ledenvergadering van april 2008, wordt de contributie 
jaarlijks geindexeerd met het gemiddelde inflatiecijfer. Gezien de gunstige financiële 
ontwikkeling stelt het bestuur voor in 2018 geen verhoging van de contributie door te 
voeren.  
De nieuwe contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 staan in onderstaande tabel. 
 
Leden die een machtiging hebben afgegeven, zien begin mei het bedrag van hun rekening 
afgeschreven worden. Indien er geen machtiging wordt gegeven is er een toeslag op de 
contributie van € 2,50. Deze leden ontvangen direct na de ALV een brief met het verzoek de 
contributie te betalen en hebben dan alsnog de mogelijkheid om een machtiging af te geven.  
 

categorie leeftijdsgroep huidig bedrag nieuw bedrag zonder incasso 
pupillen geboren na 01-07-2004 € 51.50 € 51.50 € 54 
junioren  
A/B/C 

geboren na 01-07-1998 
tot 01-07-2004 

€ 68.50 € 68.50 € 71 

neo-senioren 
senioren 
veteranen 

geboren voor 
01-07-1998 

€ 85.50 € 85.50 € 88 

er vindt een korting plaats van € 2,50 voor elk tweede en volgend lid uit een gezin 

 
 
 

Licentie (niet voor recreanten) 
 
Prijsoverzicht licenties 2018-2019 
 
Leeftijd op 

moment van 

aanschaf 

Prijs 

t/m 12 jaar € 10,- 

13 t/m 18 jaar € 22.50 

ouder dan 18 jaar € 37.50 

 

  

 

 

Trainingskaarten 
 
Dronten 
 
 
Trainingskaart Dronten:  
 
Tarieven Dronten  



  kosten pas * 

+ 

Trainingskaart Dronten 

1 keer trainen in Dronten (op 
vrijdag)  

Tweede 
trainingsavond in 

Dronten   
Pupillen tot en 
met 12 jaar 

€ 10 € 145,- € 70 

   

Jeugd 13 tot en 
met 16 jaar  

€ 10 € 177,50 € 107,50 

 

Vanaf 17 jaar en 
ouder 

€ 10  € 242,50 € 140 

 
Opmerkingen:  
• Voor bestaande leden (in het bezit van de huidige pas) kan de pas opgewaardeerd worden tegen 

een vergoeding van € 2,50. 
• De trainingen in Dronten starten in de week van 24 september 2018 

 

 

 
Deventer (Betreft indicatie: Prijzen seizoen 2018-2019 nog niet bekend!) 
 
Junior B/A, (Neo)Senior en Master  
Trainingskaart Deventer  
 
Tarieven: 

 
 
 
 


