Tarievenblad Kv Wyrda 2017
Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 10,00

Contributie seniorlid (vanaf 21 jr.)

€ 92,00

Contributie jeugdlid (t/m 20 jaar), student-lid en gezinslid

€ 78,00

Toeslag bij te late kwartaalbetaling
Toeslag bij te late jaarbetaling

€ 2,50
€ 10,00

Contributie niet-varend lid

€ 25,00

Stalling eigen kajak
Stalling eigen jeugdkajak of slalomboot
Stalling eigen open kano
Stalling eigen tweepersoonskajak

€ 61,00
€ 38,00
€ 86,00
€ 86,00

Gebruik kajak van de vereniging
Gebruik jeugdkajak van de vereniging (t/m ca. 12 jaar)
Gebruik open kano van de vereniging

€ 94,00
€ 58,00
€ 94,00

Opslag eigen kajak in combinatie met regulier gebruik verenigingskano

€ 94,00

Activiteiten
Deelname zwembadtraining jeugd (5x) + andere jeugdact. In Woerden

€ 49,00

Deelname slalomtrainingen in Alphen a/d Rijn *

€ 30,00

Deelname zwembadtrainingen seniorleden (5 keer )

€ 40,00

Slalomwedstrijden *

Inschrijfkosten per deelname (variabel)

Brandingvaren *

Inschrijfkosten per deelname(variabel)

* Het vervoer van deelnemers naar slalomtrainingen, slalomwedstrijden en brandingvaren wordt zoveel mogelijk
met gesloten beurs verzorgd door de deelnemers zelf, de begeleiders en de ouders

Betaling
Het lidmaatschap is voor een kalenderjaar. Afhankelijk van uw voorkeur kan de betaling in één keer of in vier
kwartalen bij vooruitbetaling plaatsvinden binnen de aangegeven betaaltermijn(en).

Voorbeelden tarieven
1. Een volwassene met eigen kajak betaalt in het eerste jaar: € 10,- + € 92,- + € 61,- = € 163,-. In het tweede en
volgende jaar is het inschrijfgeld niet meer verschuldigd en bedragen de kosten € 153,-.
2. Een jeugdlid jonger dan ca. 12 jaar dat gebruik maakt van een jeugdkajak van de vereniging betaalt in het
eerste jaar: : € 10,- + € 78,- + € 58,- + € 49,- = € 195,-. In het tweede en volgende jaar bedragen de kosten
€ 185,-.
3. Een jeugdlid ouder dan ca. 12 jaar met een eigen slalomboot in de stalling dat meedoet aan de
slalomtrainingen in Alphen, betaalt het eerste jaar € 10,- + € 78,- + € 38,- + € 49,- + € 30,- = € 205,- Na het
eerste jaar: € 195,-.

