
CONTRIBUTIE TARIEVEN 2019 

Contributie tarieven 2019 
Inschrijfgeld (nieuwe leden, éénmalig per gezin) 
Senior lid contributie bijdrage (geboren <=1998) 
Junior lid contributiebijdrage (geboren >= 1999) (tot 21 jr) 

€ 70,50 
€ 61,50 
€ 30,50 

  

Contributie tarieven Zeilen  

Ligplaatsgeld (jol of catamaran) 
Jeugdligplaats in rek (lid tot 16 jr., jol max 3.2 mtr) 
Toeslag catamaranligplaats (maximale breedte: 2,60 m) 
Extra ligplaats wegtrailer (beperkt aantal!) 

€ 172,50 
€ 85,50 
€ 22,50 
€ 34,50 

  

Contributie tarieven Surfers   
Ligplaats in container (incl. winter periode) 
Ligplaats elders (op aanwijzing terreincommissaris) 
Als ligplaatssupplement 

€ 64,50 
€ 32,50 
€ 20,50 

  

Contributie tarieven Kano  

Ligplaats in container (incl. winter periode) 
Ligplaats in de kooi 
Ligplaats elders (op aanwijzing terreincommissaris) 
Als ligplaatssupplement 

€ 64,50 
€ 48,00 
€ 32,50 
€ 20,50 

  

Tarieven zeillessen en zeilkamp. Voor lidmaatschap en 
liggeld zie “Tarieven zeilers”  

Zeilcursus en kamp 1e kind 
Zeilcursus en kamp 2e kind 
Zeilcursus en kamp 3e kind 
Huuropti inclusief liggeld 

€ 89,00 
€ 78,00 
€ 57,00 
€ 158,00 

 

Toelichting tarieven 
▪ Ligplaatstarief geldt voor het hele zeilseizoen van 1 april tot 31 oktober.  

Toewijzing van een ligplaats verplicht tot betaling van het ligplaatstarief. Er vindt 
geen restitutie plaats. 

▪ Buiten het seizoen dient iedereen zelf voor zijn eigen winterstalling te zorgen 
▪ Jeugdligplaatsen zijn de ligplaatsen in de “optimistenrekken”. Deze zijn 

uitsluitend bedoeld voor junior leden jonger dan 16 jaar, met een jol van max. 
3,20 m lengte 

▪ U kunt uw strand- en wegtrailer plaatsen op de ligplaats onder de boot. Op het 
clubterrein zijn een beperkt aantal plaatsen te huur voor een eventuele extra 
trailer. 

▪ Maximaal 1 kano of surfplank is toegestaan per ligplaats, onder of op de boot (niet 
ernaast), na betaling van het ligplaatssupplement aan de penningmeester 

▪ Voor een 2- of meermansboot (boot met fok) dient naast de ligplaatshouder ook 
een bemanningslid opgegeven te worden, die ook lidmaatschapsgeld verschuldigd 
is (wordt betaald door de ligplaatshouder) 

▪ De toegewezen ligplaats is niet overdraagbaar aan derden 
▪ De contributies dienen betaald te zijn 3 weken na het versturen van de contributie 

nota’s. Bij te laat betalen wordt € 4,00  extra in rekening gebracht als 
administratie kosten. 

▪ Leden die na 1 Augustus  lid worden, betalen een gereduceerde contributie. 
 


