Contributie ZPC De Zeeuwse Kust per 01-01-2021
Vastgesteld op de Algemene ledenvergadering d.d. 30-11-2020
Trainingsgroepen zwem

Uren per week

Contributie per maand

Sterrenplan
Fundament
Train techniek A
Train techniek B1
Train techniek B2
Train techniek B3
Train trainen A1
Train trainen A2
Train trainen B1
Train trainen B2
Train trainen B3
Train trainen C
Train Racen A
Train Racen B1
Train Racen B3A
Train Racen B3
Train Racen C
Masters A
Masters B

1,00
1,75
4,00
3,00
3,00
3,00
8,75
6,75
4,75
3,25
2,50
1,50
10,75
7,75
4,75
2,75
1,50
5,00
2,50

€ 16,86
€ 25,32
€ 28,08
€ 28,08
€ 28,08
€ 28,08
€ 38,76
€ 35,22
€ 31,68
€ 28,08
€ 25,32
€ 25,32
€ 42,24
€ 35,22
€ 31,68
€ 28,08
€ 25,32
€ 31,68
€ 25,32

Recreanten
WAG
1x per week (volwassenen)
Alleen wedstrijden /geen
trainingen

1,00
0,75
1,00-1,50
0

€ 16,86
€ 16,86
Aanvraag bestuur
€ 31,80 per jaar

Trainingsgroepen
polo
Jeugd E
Jeugd D
Jeugd C
Jeugd B
Dames
Heren 2
Heren 1

Uren per week

Contributie per maand

1,75
1,75
1,75
1,50
2,50
2,50
4,00

€ 25,32
€ 25,32
€ 25,32
€ 25,32
€ 25,32
€ 25,32
€ 28,08

Gehanteerde uitgangspunten bij de DZK-contributie systematiek:
1. Het Profijtbeginsel geldt: meer beschikbare badwatergebruik leidt tot een hogere
contributie
2. Het Solidariteitsbeginsel geldt: voor eenzelfde hoeveelheid uren betalen gebruikers van
zwem en polo eenzelfde bedrag
3. Een Basis-/Minimumbedrag geldt per tijdseenheid
4. Een Contributiedifferentiatie geldt: meer badwatergebruik - meer contributie - maar wel
een degressieve progressie/minder badwatergebruik - minder contributie - korting
5. Geen Reiskosten en Startvergunningen in contributie verwerken
6. Randvoorwaarde: Contributie-opbrengst is tenminste kostendekkend.
7. DZK moet aantrekkelijk blijven om daarvan lid te zijn en te blijven d.m.v. faire
contributiebedragen
8. Transparant en Duurzaam contributiesysteem: moet als stramien langdurig kunnen
bestaan
Rekenmodel contributie:
Trainingsgroepen
Basis
Opslag per 2 bad uren

Krachttraining
Kortin
g

Opslag/korting Contributie p.m. Trainingsuren p.w.
€ 25,32
t/m 2,5 uur p.w.
€ 2,76
€ 28,08
t/m 4 uur p.w.
€ 6,36
€ 31,68
t/m 6 uur p.w.
€ 9,90
€ 25,22
t/m 8 uur p.w.
€ 13,44
€ 38,76
t/m 10 uur p.w.
€ 16,92
€ 42,24
t/m 12 uur p.w.
€ 20,34
€ 45,66
vanaf 12+ uur p.w.
Kosten volgens verdeelsleutel deelnemers

WAG
-€ 8,46
€ 16,86
Sterrenplan
-€ 8,46
€ 16,86
Recreanten
-€ 8,46
€ 16,86
1x p.week (studenten) op aanvraag met argumentatie,
ter beoordeling van bestuur af te spreken
niet-actief lid - geen badwatergebruik
€ 5,55
niet actief kaderlid - geen badwatergebruik
€ 0,00

0,75 uur p.w.
1 uur p.w.
0,75- 1 uur p.w.
1- 1,5 uur p.w.
0 uur p.w.
0 uur p.w.

Toelichting:
Het basisbedrag voor alle leden is € 25,32 per maand.
Voor dit basisbedrag kan t/m 2,5 uur per week gezwommen worden in de trainingsgroep
waar men is ingedeeld.
Heeft deze trainingsgroep meer uren ter beschikking, betaalt men meer contributie (zie het
model, vanaf 4 uur per week steeds per 2 uur oplopend). Iedereen betaalt dus het
contributiebedrag dat geldt voor de uren waarbinnen de trainingsgroep valt.
Sterrenplan en doelgroepen betalen minder.
Leden (studenten) die maximaal 1x per week willen blijven trainen, dienen een verzoek
hiervoor bij de penningmeester in. Indien het verzoek door het bestuur goedgekeurd wordt,
kan men maximaal 1,5 uur (= 1 basistraining) per week trainen. Deze mogelijkheid is er om
zo oudere leden aan de vereniging te blijven verbinden voor een relatief laag bedrag.
Leden betalen de KNZB startvergunning vanaf het jaar dat men 12 jaar wordt. Deze
startvergunning is niet in de contributie opgenomen. Deze kost ca. € 33,85 per jaar (tarief
2020). Deze kosten worden jaarlijks door de KNZB geïndexeerd.
Leden met een startvergunning bij een andere vereniging betalen een basisbedrag van
€ 16,86 waarvoor maximaal 2,5 uur getraind kan worden. Daarna is er opslag volgens het
model.
Er is geen kortingsregeling voor gezinnen met meerdere leden. Als gezin lid zijn van één
vereniging is een keuze.
Kaderleden die geen badwater gebruiken (zgn. niet actieve kaderleden) betalen geen
contributie. Kaderleden die wel badwater gebruiken, betalen het tarief dat past bij de
trainingsgroep waar men is ingedeeld. Anders zou dit een indirecte beloning zijn en zou men
bevoordeeld worden t.o.v. kaderleden die geen badwater gebruiken.
Leden die trainen bij zowel pologroepen als zwemgroepen betalen het tarief dat geldt voor
de groep met de meeste trainingsuren.
In geval van blessure / langdurige ziekte / studie in het buitenland kan men bij de
penningmeester een verzoek indienen tot korting op de contributie. Indien het bestuur het
verzoek goedkeurt, is het bedrag voor niet-actieve leden verschuldigd.
De contributie wordt maandelijks geïnd. In de vaststelling van de contributiehoogte is
ingecalculeerd dat er in de zomermaanden veel minder badwater wordt gehuurd.

