Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Wie lid of donateur wil worden van de kanovereniging kan
daarvoor het formulier invullen, dat onder ‘Info > Contact’ te vinden is. Of een mail een versturen naar
info@skonenvaarder.nl. Voor nadere informatie kun je natuurlijk ook even contact opnemen met een bestuurslid.
Leden en donateurs ontvangen in januari of februari van elk jaar een rekening voor het voldoen van hun clubgeld.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk vóór 1 december.
Entreegeld bij aantreden als lid
Jeugdlid
Senioren 18 jaar en ouder
Gezinslidmaatschap

eenmalig € 10,00
eenmalig € 25,00 (evt. 2e pers op dit adres + € 10,00)
eenmalig € 38,00

Contributie leden (m.i.v. 1 jan 2021)
Bepalend voor de categorie-indeling is de leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar:
Individuele leden:
Pupillen
4 t/m 11 jaar
Junioren
12 t/m 17 jaar
Senioren
18 jaar en ouder

€ 48,95 per jaar
€ 59,80 per jaar
€ 83,85 per jaar

Gezinscontributie:
Beide ouders elk
Kinderen 18 jaar en ouder
Eerste gezinslid < 18 jr
Overige gezinsleden

€ 83,85 per jaar
€ 83,85 per jaar
50 %
gratis

Ereleden

vrijgesteld van clubcontributie, overige verplichtingen blijven

Donateurs

Naar eigeninzicht, maar minimaal € 15,00 per jaar

Huur clubkano’s
voor leden 1e jaar
voor leden 2e e.v. jaren
wedstrijdkajak K1

€ 42,50 per jaar
€ 56,70 per jaar
€ 60,10 per jaar

Huur ligplaats
Kajak
Canadees

€ 39,10 per jaar
€ 76,20 per jaar

Wedstrijdvaarders
Algemeen: inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijden wordt betaald door de vereniging. Vergoeding voor
voeding en vervoer: interne regeling wedstrijdploeg, i.o.m. ouders, coördinator en begeleiding.
Wedstrijdlicentie

Begin van het jaar (jaarlijks) aanmelden, via watersportverbond.nl

Gebruik K2/K4
(alleen voor leden met een eigen K1)
Renovatie fonds (Tot 2022)
Lidmaatschap
Ligplaats
Eerste gezinslid < 18 jr
Overige gezinsleden

€ 19,70 per jaar

€12,- per jaar
€12,- per jaar
50 %
gratis

Werkplicht
Leden van 14 jaar en ouder zijn verplicht 2 x een werkdag (of 4 x ½ dag) te werken voor de vereniging of alternatief
werk te verrichten (mits geregistreerd bij penningmeester). Bij verzuim wordt in het daaropvolgende jaar €25,- per
gemist dagdeel in rekening gebracht.

