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Nieuwsbrief contributie 2018
’s-Heerenberg, 29 december 2017

Beste leden en ouders en/of verzorgers van jeugdleden,
In deze nieuwsbrief informeer ik je over enkele wijzigingen van financiële aard alsmede de
nieuwe contributiebedragen voor het aankomend seizoenjaar 2018.
1. Contributieperiode wordt aan zwemseizoen aangepast
Na goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering van het bestuursvoorstel zal de contributieperiode (en het boekjaar) worden gewijzigd naar het zwemseizoen dat loopt van 1
september t/m 31 augustus. Dit betekent een kort seizoenjaar 2018 dat loopt van 1 januari
2018 t/m 31 augustus 2018.
De contributie werd standaard via automatische incasso per kwartaal geïncasseerd. Leden
zonder automatische incasso kregen een jaarcontributie specificatie toegestuurd.
Vanaf 2018 wordt de contributie per maand geïncasseerd i.p.v. per kwartaal bij automatische
incasso. Jaarbetalers krijgen aankomend jaar eerst een halfjaarcontributie en daarna 2
maanden een maandcontributie.
Je betaalt dus precies 8 maanden contributie tot 31 augustus 2018.
2. Voordelen door de contributie rechtstreeks uit de ledenadministratie (Sportlink)
De contributie is in de afgelopen maanden gekoppeld in de ledenadministratie. Voordelen:
a) Contributiespecificatie vooraf per email;
b) Familielid kan één maandnota voor partner en kinderen krijgen;
c) Individuele keuze mogelijk uit jaar, halfjaar, kwartaal en maandbetaling;
d) Wisseling tussen zelf-betaler en automatische incasso na afspraak mogelijk;
e) Ook te gebruiken voor bijdragen voor activiteiten (eigen bijdrage zomerkamp);
f)

Eenvoudig inzicht op alle verzonden contributienota’s en betalingen per lid;

3. Standaard arrangement contributie
De contributie blijft opgebouwd uit een basisbedrag, zwem en polo-uren, bijdrage aan zowel
de KNZB als kring Oost en de korting voor jeugdleden. Tijdens de algemene ledenvergadering
op 1 november 2017 zijn de volgende standaardbedragen voor 2018 goedgekeurd:
Standaard arrangementen (2 maal trainen + wedstrijd)
Jaar 2017

Zwemmen - standaard
Zwemmer - Junior (6-11)
Zwemmer - Senior (12-17)
Zwemmer - Senior (vanaf 18)
Recreatief / Master
Zwemmen - bijzonder
Zwemmer - Junior zonder startvergunning
Masterzwemmer zonder startvergunning
Waterpolo
Minipolo (tot 11 jaar)
Aspiranten (12-13) met competitie
Dames/Heren (14-17) met competitie
Dames/Heren (vanaf 18) met competitie

227,50
257,50
287,50
255,50
195,50
224,50
112,00
253,00
393,00
423,00

Jaar 2018

Kwartaal 2018

Maand 2018

240,00
270,00
300,00
264,00

60,00
67,50
75,00
66,00

20,00
22,50
25,00
22,00

204,00
234,00

51,00
58,50

17,00
19,50

120,00
264,00
402,00
432,00

30,00
66,00
100,50
108,00

10,00
22,00
33,50
36,00

Meer trainingsuren, individuele afspraken en regelingen uit het verleden zijn in de tabel niet vermeld.

Leden met automatische incasso krijgen in het 1e weekeinde van 2018 een mail met de eerste
contributienota waarin de specificatie van de afgenomen diensten en contributiebedragen
staat vermeld. De eerste incasso op je bankrekening zal rond 12 januari 2018 plaatsvinden.
Kwartaal- en (half)jaar betalers krijgen de contributiespecificatie in de loop van januari.
4. Bij vragen en onduidelijkheden
Als er vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t. de contributie en de betalingswijze dan verzoek ik
je vriendelijk mij hierover een e-mail (penningmeester@zpcm.nl) te sturen.
Het lidmaatschap kan op elk moment van het jaar ingaan en loopt tot en met het einde van het
boekjaar (dat wordt dus nu: 31 augustus 2018). Het opzeggen van het lidmaatschap dient
daarom schriftelijk te gebeuren vóór 1 augustus 2018!

Prettige jaarwisseling en een mooi en sportief zwemjaar toegewenst.

Ferdinand Teitink
Penningmeester ZPC Montferland

