GEDURENDE HET SEIZOEN LID WORDEN
Allereerst welkom bij De Kieviten! Wij hopen vooral dat je een sportieve en gezellige tijd zult hebben
bij onze vereniging, de grootste sportvereniging van Wassenaar.

IK WORDT GEDURENDE HET SEIZOEN LID, BETAAL IK DAN DE VOLLEDIGE CONTRIBUTIE?
Dat hangt af van:
1. de sport(en) die je wilt gaan beoefenen (elke sport heeft namelijk haar ‘eigen’ seizoen);
2. het moment van aanmelden (peildatum is de 1e van de maand volgend op de ontvangstdatum van
je aanmeldformulier);
3. of je in de afgelopen 2 jaar al lid bent geweest (peildatum minus 2 kalenderjaren).
De regeling geldt voor:
1. nieuwe leden (leden die nog niet eerder lid zijn geweest); en
2. herintredende leden (leden die in de afgelopen 2 jaar geen lid meer zijn geweest) die zich
gedurende het sportseizoen als lid aanmelden.
Hierbij wordt automatisch rekening gehouden met het moment van aanmelden en de sport(en) die je
wilt gaan beoefenen. Afhankelijk van de sport(en) en het moment van aanmelden kan een korting van
toepassing zijn op de verschuldigde contributie.
Voor nieuwe leden wordt altijd eenmalig het entreegeld in rekening gebracht.
In de onderstaande tabel staat aangegeven welke kortingspercentages voor elke sport en periode van
toepassing zijn. De ledenadministratie houdt hier automatisch rekening mee. Je hoeft dit niet zelf aan
te geven.

OVERZICHT KORTING BASIS EN AFDELINGSCONTRIBUTIE BIJ AANVANG LIDMAATSCHAP GEDURENDE HET SEIZOEN
OMSCHRIJVING
HOCKEY
GOLF
TENNIS
Periode 1
1 mei-31 okt
1 sept-28 feb
1 feb-30 jun
Korting basiscontributie
0%
0%
0%
Korting afdelingscontributie
0%
0%
0%
–

Periode 2
Korting basiscontributie
Korting afdelingscontributie

1 nov-31 jan
25%
50%

1 mrt-31 mei
25%
50%

1 jul-31 okt
25%
50%

Periode 3
Korting basiscontributie
Korting afdelingscontributie

1 feb-30 apr
50%
75%

1 jun-31 aug
50%
75%

1 nov-31 jan
50%
75%

Wij vertrouwen erop dat bovenstaande duidelijkheid biedt en wensen eenieder veel (sport)plezier toe
op De Kieviten.
Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur De Kieviten

