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HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN 
 
Artikel 1 Doel van dit reglement 
Doel van dit reglement: het verschaffen van eenduidigheid met betrekking tot de contributie 
voor het lidmaatschap bij Zwemsport Parkstad, verder ‘vereniging’ genoemd, in aanvulling op 
artikel 5 en 12 van de statuten. 
 
Artikel 2 Disciplines 
De vereniging bestaat uit vier disciplines: 

- Wedstrijdzwemmen (inclusief Open Water Zwemmen) 
- Synchroonzwemmen  
- Waterpolo 
- Masterszwemmen (traint 1x in de week voor zijn/haar eigen discipline)  
- Baantjes zwemmen (niet competitief; meer dan 1x per week trainen) 

 
 
HOOFDSTUK 2: CONTRIBUTIES EN BIJDRAGEN 
 
Artikel 3 Categorieën 
Ten behoeve van contributiebetaling worden de leden van de vereniging (ex artikel 8 van de 
statuten) onderscheiden in de volgende categorieën:  
a.  All-in leden: leden die beschikken over een wedstrijdlicentie van de zwembond en 

mogen deelnemen aan alle trainingen en wedstrijden; 
b. Masters: leden die beschikken over een wedstrijdlicentie van de zwembond en mogen 

deelnemen aan één vastgestelde training per week en aan alle wedstrijden , of niet 
beschikken over een wedstrijdlicentie van de zwembond maar wel deelnemen aan 
begeleid zwemmen en eventueel masterwedstrijden (inclusief studenten). 

c. Trainers: leden die structureel minimaal 2 trainingen per week verzorgen of 
aaneengesloten 120 minuten per week training verzorgen. Deze categorie is onder te 
verdelen in actief zwemmende trainers (ad a of b) en niet-actief zwemmende trainers; 

d. Jeugdleden, leden beneden 12 jaar die beschikken over een wedstrijdlicentie van de 
zwembond en mogen deelnemen aan alle trainingen en wedstrijden;  

e. Steunende leden, niet meer actief zwemmende leden die de vereniging een warm hart 
blijven toedragen c.q. sympathisanten van de vereniging 

 
Artikel 4 Proefperiode 
Er wordt een proefperiode van 1 maand gehanteerd. Na deze proefperiode volgt de 
definitieve aanmelding. De proefperiode geldt niet voor aspirant leden die in het jaar 
voorafgaand aan de aanmelding reeds lid zijn geweest van de vereniging. 
 
Artikel 5 Aanmelden 
Elk nieuw lid meldt zich aan bij de trainer van de gewenste discipline door middel van een 
ondertekend aanmeldformulier. Het lidmaatschap begint per de 1e van de eerstvolgende 
kalendermaand. Er wordt geen inschrijfgeld gehanteerd maar bij inschrijving wordt de 
jaarlijkse bijdrage bij de eerst mogelijke mogelijkheid geïncasseerd.  
 
Artikel 6 Samenstelling verschuldigde contributie 
Het contributiebedragen zijn een optelling van kosten die de vereniging moet maken t.b.v. 
het faciliteren van de diverse zwemactiviteiten, zoals huur van badwater voor trainingen en 
wedstrijden, basislidmaatschap KNZB (exclusief jaarlijkse wedstrijdlicentie), materiaalkosten 
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en overige kosten voor het faciliteren van trainingen, wedstrijden en overige activiteiten die 
bijdragen aan de uitoefening van de zwemsport. Voor overige kosten wordt verwezen naar 
de begroting. 
 
Artikel 7 Hoogte van de contributie 
Voor het lopende verenigingsjaar ingaande 1-4-2021 en verder (tot de eerstvolgende 
herziening) heeft de algemene vergadering de volgende bedragen vastgesteld (categorieën 
zie artikel 3): 
 
Zwemmend lid, waterpolo    € 25 per maand 
Zwemmend lid, wedstrijdzwemmen   € 25 per maand 
Zwemmend lid, synchroon     € 25 per maand  
Masterzwemmen en baantjes zwemmen*  € 15 per maand 
N.B: Bedragen zijn exclusief de jaarlijkse bijdrage van 35 euro. 
 
* Voorwaarden masterzwemmen en baantjes zwemmen: maximaal 1x per week trainen 
 
Naast de maandelijkse contributie wordt jaarlijks een eenmalige bijdrage van € 35 gevraagd 
t.b.v. kosten KNZB die voor alle actieve leden geldt. Deze is op 1 januari van elk 
kalenderjaar verschuldigd.  
 
Voor zwemmende trainers treft het bestuur een afzonderlijke regeling gebaseerd op 
vastgestelde randvoorwaarden. Trainers kunnen hiervoor contact opnemen met het bestuur.  
 
Artikel 8 Meerdere leden uit een gezin 
Er wordt geen afwijkend tarief gehanteerd voor lidmaatschap door meerdere gezinsleden. 
Alle gezinsleden betalen het tarief conform  artikel 7. 
 
Artikel 9 Jaarlijkse bijdrage steunende leden (verenigingsleden) 
Voor het lopende verenigingsjaar heeft de algemene vergadering de jaarlijkse bijdrage voor 
de steunende leden als volgt vastgesteld: 
 
Steunende leden per jaar per maand 

Bestuurders, officials (wel bondslid), niet-actief 
zwemmende trainers, overige vrijwilligers (niet zijnde 
actieve zwemmers) 

  nihil   nihil 

Steunende leden (niet zwemmend) € 20,00   n.v.t. 

 
Artikel 10 Wijze van betaling 
De voorkeur wordt gegeven aan automatische incasso. Bij bezwaar kan het lid contact 
opnemen met de penningmeester. Door ondertekening van het aanmeldformulier en een 
SEPA Machtiging machtigt het lid de vereniging tot maandelijkse afschrijving van contributie 
tot wederopzegging.  
 
Artikel 11 Moment van incasso 
De contributie wordt steeds vooruit geïncasseerd, c.q. wordt steeds vooruit voldaan aan het 
begin van elke maand. De jaarlijkse bijdrage wordt geïncasseerd medio januari.   
 
Artikel 12 Bevoegdheid penningmeester 
De penningmeester is gemachtigd om de verschuldigde contributies en jaarlijkse bijdragen te 
incasseren en houdt hiervan een administratie bij. 
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Artikel 13 Contributieachterstand 
Indien de verschuldigde contributie of bijdrage na afloop van de betreffende maand niet 
automatisch kon worden geïnd c.q. door een lid dat geen gebruik maakt van automatische 
incasso niet is voldaan, stuurt de penningmeester een herinnering per e-mail. Indien het 
verschuldigde bedrag aan het einde van de maand niet is ontvangen, stuurt de 
penningmeester een herinnering per e-mail. Tevens wordt in geval van in gebreke blijven 
van contributie de desbetreffende trainer op de hoogte gebracht. Indien het verschuldigde 
bedrag aan het einde van de tweede maand niet is ontvangen, stuurt de penningmeester 
een aanmaning per post en treedt artikel 14 in werking. 
 
Artikel 14 Schorsing  
Zodra de contributieachterstand twee maandelijkse termijnen of meer bedraagt, is sprake 
van wanbetaling. Bij wanbetaling mag het dagelijks bestuur besluiten om een lid tijdelijk te 
schorsen c.q. de toegang tot trainingen c.q. verenigingsactiviteiten te ontzeggen.  
Dit wordt automatisch opgeheven zodra aan alle contributieverplichtingen is voldaan.  
Blijft het betreffende lid hierna in gebreke, mag het dagelijks bestuur overgaan tot royeren 
van het lid. Dit ontslaat het lid niet van het betalen van betalingsachterstanden.  
Bij het niet voldoen van betalingsachterstanden blijft het lid in Sportlink geblokkeerd en is 
overschrijving naar een andere vereniging niet mogelijk. 
In geval van een achterstand met betrekking tot de verschuldigde jaarlijkse bijdrage als 
ondersteunend lid mag het dagelijks bestuur het betreffende lid deelname aan één of 
meerdere verenigingsactiviteiten ontzeggen. 
 
Artikel 15 Einde lidmaatschap 
Het lidmaatschap eindigt conform artikel 10 van de statuten per einde van de opzegmaand, 
met een opzegtermijn van ten minste een maand. Opzeggen kan slechts schriftelijk via de 
postbus van de vereniging of per e-mail aan info@zwemsportparkstad.nl. Beëindiging van 
het lidmaatschap ontslaat het lid niet van betaling van alle nog verschuldigde bedragen (incl. 
de opzegtermijn en jaarlijkse bijdrage).  
 

Artikel 16 Geldigheid 
Dit contributiereglement geldt met ingang van 1 april 2021 en vervangt alle eerder gemaakte 
afspraken en reglementen met betrekking tot contributies. 
 
 
Landgraaf, april 2021 
 
 
 
Opgesteld door bestuur en bekrachtigd tijdens de ledenvergadering d.d. …………………….  


