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 Breedtesport Dolfijnen Schoonspringen Wedstrijdzwemmen Waterpolo  
Standaard tarief 

Basistarief €11,28 €11,28 €11,28 €11,28 €11,28 Per maand 

Inschrijfkosten €17,50 €17,50 €17,50 €€17,50 €17,50 Eenmalig 

Standaard toeslagen 

Trainingsfactor €6,44 €6,44 €6,44 €6,44  Per maand per trainingsfactor 

Waterpolo < 12 jaar     €8,72 Per maand 

Waterpolo < 18 jaar     €22,72 Per maand 

Waterpolo senioren     €23,72 Per maand 

Waterpolo senioren top (H1/H2)     €25,72 Per maand 

Waterpolo alleen trainen     €12,88 Per maand 

Wedstrijd toeslagen 

Startvergunning €45,- €45,- €45,- €45,- €45,- Per seizoen 

DagStartVergunning   €15,- €15,-  Per wedstrijd dag 

Wedstrijdkosten   €82,20 €105,-  Per seizoen 

Overige tarieven 

Donateurstarief €60,- €60,- €60,- €60,- €60,- Per jaar 

Certificaten en/of diploma’s €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 Per certificaat en/of diploma 

Kortingen 

Korting op trainingsfactor < 12 jaar 25% 25% 25% 25%  Per maand 

Korting op startvergunning < 12 jaar   100% 100% 100% Per seizoen 

Korting op startvergunning < 13 jaar   50% 50%  Per seizoen 

Gezinskorting | 3 leden** 15% 15% 15% 15% 15% Per maand 

Gezinskorting | 4 leden** 20% 20% 20% 20% 20% Per maand 

 

**Gezinskorting is alleen geldig indien alle leden op één adres staan ingeschreven en allemaal contributie betalen. Korting is alleen geldig op het basistarief en standaard toeslagen.  
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TF Specificatie trainingsfactor 

1 1 trainingsuur in de week 

2 2 trainingsuren in de week 

3 3 tot 4 trainingsuren in de week 

4 5 tot 6 trainingsuren in de week 

5 7 tot 8 trainingsuren in de week 

6 9 tot 10 trainingsuren in de week 

7 Meer dan 10 trainingsuren de week 

*Trainingsfactoren gelden alleen voor breedtesport, dolfijnen, schoonspringen en wedstrijdzwemmen. 

Algemeen 

Contributie-inningen worden per automatische incasso geïncasseerd van de bankrekeningen van de leden of hun ouders/verzorgers. Het lid zijn van of het aangaan van 

het lidmaatschap van Zwemvereniging SBC2000 betekent dat men de vereniging machtigt deze incasso’s te mogen uitvoeren. Het seizoen loopt van augustus t/m juli en 

de contributies worden in 12 maand termijnen geïnd of zoveel minder als het lidmaatschap later dan 1 augustus aanvangt. Uitzonder hierop is het inschrijfgeld (100%) 

en de kosten voor de startvergunning (100%). Deze worden met de eerst mogelijke termijn inning geïncasseerd.  

De leeftijd van het lid op 31 december in het zwemseizoen is bepalend voor de korting op de startvergunning. 

Een training duurt minimaal 45 en maximaal 60 minuten en de factor is afhankelijk van het aantal malen trainen per week.  

Het aantal trainingsuren per week wordt aan het begin van het seizoen door de trainer en afdelingscommissie vastgesteld en geldt voor het hele seizoen. 

Opzeggen van het lidmaatschap is tweemaal per jaar mogelijk per 31 juli en 31 december met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Opzeggingen dienen gericht te 

zijn aan de ledenadministratie per e-mail (ledenadministratie@mysbc.nl) worden ingediend. Deze schriftelijke of e-mail opzeggingen dienen dus respectievelijk voor 1 

juli of 1 december binnen te zijn. De contributieverplichtingen blijven onverminderd van kracht tot respectievelijk 31 juli en 31 december.  

Bij ziekte of verzuim vanwege een ongeval langer dan drie maanden kan een schriftelijk verzoek tot restitutie of opschorting van het variabele deel van de contributie 

worden ingediend. Dit verzoek dient schriftelijk of per e-mail gericht te zijn aan de trainer met een kopie aan de afdelingscommissie en ledenadministratie. Deze zullen 

het bestuur adviseren, waarna het bestuur beslist.  

Restitutie of opschorting zal nimmer van toepassing kunnen zijn op het inschrijfgeld, het basistarief en de kosten van de startvergunning. 

 

Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur bij monde van de penningmeester. 
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