
Contributies 2020/2021 

Voorwaarden: 

1. Huidige leden betalen de contributie zoals is vastgesteld voor het volledige jaar, van januari tot en met december, 

plus eventuele vastgestelde toeslagen. 

2. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren één maand voor de 

contributie-periode afloopt. 

3. Overige toeslagen:


4. Kortingen:

Voor vragen kunt u contact opnemen met het ledensecretariaat (Marjolein Buwalda: ledensecretariaat@rvdelaak.nl), de 
financiële administratie (Michel Visser: fin-adm@rvdelaak.nl), of de penningmeester (Marie-Fleur Dijk: 
penningmeester@rvdelaak.nl). 

Lidmaatschap Lidmaatschapselementen

statutair categorie 2020 2021 roeien KNRB kracht-
honk sociëteit veren-

werk

Gewoon lid Gewoon lid <70 jr € 370 € 374 x x x x x

Gewoon lid Gewoon lid >70 jr € 325 € 328 x x x x

Gewoon lid Lid van verdienste € 325 € 328 x x x x

Gewoon lid Student lid € 269 € 272 x x x x x

Erelid Erelid - - x x x x

Buitenlid Buitenlid € 122 € 123 x x x x

Buitengewoon lid Actief sociëteitslid € 122 € 123 x x

Buitengewoon lid Sociëteitslid € 61 € 62 x

Buitengewoon lid Coachlid/stuurlid € 91 € 92 x x

Jeugdlid Jeugdlid < 16 jaar € 223 € 225 x x x x

Jeugdlid Jeugdlid ≥ 16 jaar € 269 € 272 x x x x x

2020 2021 Toelichting

Lesgeld € 100 € 100
Cursisten betalen voor de eerste tien lessen € 100,00. Daarna worden 
de cursisten lid per 1 juni, waarbij de kosten van de tweede tien lessen 
zijn verwerkt in het lidmaatschap. 

Administratiekosten € 10 € 10 Administratiekosten betaalt een ieder die na een eerste aanmaning, de 
verschuldigde gelden niet heeft voldaan. 

Afkoopsom 
verenigingswerk € 47 € 48

De afkoopsom verenigingswerk is opgenomen in de contributie voor 
alle gewone leden en jeugdleden tussen de 16 en 70 jaar, exclusief 
leden van verdienste en buitenleden. Na voldoen van de gestelde uren 
verenigingswerk wordt dit bedrag gerestitueerd in het lopende 
verenigingsjaar. 

Huur kleine kluis € 15 € 15 In de hal van De Laak is een aantal grote en kleine kluisjes die 
verhuurbaar zijn voor eigen gebruik

Huur grote kluis € 31 € 31 In de hal van De Laak is een aantal grote en kleine kluisjes die 
verhuurbaar zijn voor eigen gebruik

1x liggeld € 279 € 282 Het 1x liggeld betaalt een ieder die een privé skiff in de loods van de 
Laak heeft liggen. Er is slechts een beperkt aantal ligplaatsen. 

Ooievaarspas Ieder lid ontvangt 50% korting op het lidmaatschap na het scannen van de Ooievaarspas.

Late instroom Nieuwe leden hebben afhankelijk van hun lidmaatschapsaanvang recht op reductie op de 
contributie. In de laatste zes maanden geldt een korting van 30% in juli, oplopend tot maximaal 
80% in december: januari t/m juni 0%; juli 30%; augustus 40%; september 50%; oktober 60%; 
november 70%; december 80%. 
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