
2022 2023 periode Btw-       -       
Basiscontributie junior / student 100,35       107,38       jaar

senior 133,30       142,63       jaar
-            -            
-            -            

Bijdrage buitenlid roei 47,85        51,20        jaar

donateur vanaf 40,00        40,00        jaar

kaderlid 10,55        11,29        jaar
-            -            
-            -            

Communicatie junior / student / senior eenmaal per adres 19,05        20,38        jaar 9%

Entreegeld haven 50 % van liggeld pro rato pro rato eenmalig

junior/student roei en zeil 30,00        30,00        eenmalig

senior roei en zeil 100,00       100,00       eenmalig

Liggeld zeilboot box per m2 box 16,20        17,33        jaar

box met paal per m2 box 17,20        18,40        jaar

box winterligger per m2 boot 11,20        11,98        5 mnd

Liggeld motorboot box per m2 box 19,60        20,97        jaar 21%

box met paal per m2 box 20,81        22,26        jaar 21%

box winterligger per m2 boot 13,55        14,50        5 mnd 21%

KNWV senior kostprijs 21,70        22,70        jaar

Nutsvoorzieningen water verblijf > 5 mnd 55,45        57,11        jaar 9%

elektra ligplaats kostprijs per kWh pro rato pro rato jaar 21%

elektrameter borg 200,00       200,00       eenmalig

Overnachting lid KDR&ZV per meter lengte 1,01          1,30          nacht *

  zeilboot boot <= 12 m per meter lengte 1,56          2,00          nacht *

  (7 = 5 nachten) boot > 12 m per meter lengte 1,71          2,20          nacht *

Overnachting lid KDR&ZV per meter lengte 1,22          1,57          nacht * 21%

  motorboot boot <= 12 m per meter lengte 1,89          2,42          nacht * 21%

  (7 = 5 nachten) boot > 12 m per meter lengte 2,07          2,66          nacht * 21%

Roeigeld junior 63,05        67,46        jaar

student 94,50        101,11       jaar

senior 147,00       157,29       jaar

KNRB / NOC*NSF junior kostprijs 22,39        22,99        jaar

student / senior kostprijs 39,86        40,93        jaar

Ligplaats loods eigenaar boot per meter lengte 28,35        30,34        jaar

Zeilgeld junior les met clubboot 124,60       133,32       jaar

student zeilen met clubboot 170,80       182,76       jaar

senior zeilen met clubboot 200,00       214,00       jaar

KNWV junior kostprijs 10,85        11,35        jaar

student / senior kostprijs 21,70        22,70        jaar

Locatiekosten eigen boot/trailer (junior) 50,00        53,50        jaar

eigen boot/trailer (senior) 75,00        80,25        jaar

versie: 04-01-2023

* De tarieven van de passanten zijn momenteel verhoogd met 20% extra vanwege de energietoeslag
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Contributie 1 januari 2023

Afd. Categorie Soort Opmerking
Inclusief btw
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