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Contributie Oceanus 2019-2020 

 
De jaarlijkse contributie bestaat uit trainingskosten en overige kosten, zie voor een 
specificatie de contributie bijlage. 

 
-  Een standaard training duurt 3 kwartier, hiervoor wordt een “Vast bedrag” gerekend. 
-  Voor elk kwartier extra moet worden bijbetaald, zie de kolom “Per kwartier”. 

- De volgorde van de training, 1 t/m 8, wordt bepaald door de trainingsduur, de langste 
training wordt als eerste berekend. 

-  De eerste training is inclusief de vaste KNZB en kring contributie.  
-  Een startvergunning en de waterpolo wedstrijd bijdrage moeten apart betaald worden. 
-  Tijdens ALV 2018 is besloten de contributie 1e training voor de jeugd onder 12 jaar te 

verlagen tot €140,00 
- Voor de tarieven 2019-2020 is een indexering van 3% toegepast tov vorig seizoen. 

 

 

  

  

<12 Jaar <18 jaar   = >18 jaar 

 Vast Per kwartier  Vast Per kwartier 

training 1 €145,00 € 198,00  € 13,00    € 221,00   € 14,00  

training 2 € 131,00 € 131,00  €  11,00    € 134,00   € 12,00  

training 3 € 51,00 €  51,00  € 10,00    € 55,00   € 10,00  

training 4 € 44,00 €  44,00  € 8,00    € 44,00   € 10,00  

training 5-7 € 30,00 €  30,00  € 8,00    € 30,00   € 8,00  

 

Startvergunning tot 12 jaar €   2,50 

Startvergunning vanaf 12 jaar € 36,00 

Waterpolo wedstrijdbijdrage € 85,00 

Eenmalige inschrijvingskosten Oceanus € 12,90 

Overschrijvingskosten KNZB € 14,00 

Korting, 3e kind onder de 18 uit één gezin  € 65,00 
 

Voorbeeld: 
Sofie van Belkum  12 jaar, waterpolo 
Traint op :Donderdag 18.00-18.45,  Vrijdag 19.30-20.30 en  Zondag 09.15-10.00 

  Vast Per kwartier 
Training 1 Vrijdag 198,00 + 13,00 = 211,00 

Training 2 Donderdag 131,00 + 0,00 = 131,00 

Training 3 Zondag 51,00 + 0,00 = 51,00 

Waterpolo bijdrage      85,00 

Startvergunning      36,00 

Totaal      € 514,00 

 
Jan vd Hoogenband 18 jaar, masters recreatief 

Traint op:  Zondag 09.15-10.00  Maandag 05.30-07.00 (!!) 
  Vast Per kwartier 

Training 1 Maandag 221,00 + 42,00 = 265,00 

Training 2 Zondag 134,00 + 0,00 = 134,00 
Totaal       € 399,00 
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Bijlage contributie berekening    Seizoen 2019-2020 
 
Hieronder zijn alle soorten kosten dan wel kortingen die je op een factuur van ZSC 

Oceanus kunt tegen komen gespecificeerd. 
 

1) Inschrijfgeld en overschrijvingskosten. 
Inschrijfkosten zijn eenmalig als je lid wordt van Oceanus.  
Overschrijvingskosten zijn eenmalige kosten die de KNZB in rekening brengt aan 

Oceanus wanneer een startvergunning wordt overgeschreven van een andere 
vereniging. 

 
2) Startvergunningen. 
Doe je mee aan wedstrijden, dan heb je een startvergunning nodig. 

Deze startvergunning worden doorbelast. 
Als je je startvergunning op wilt zeggen kan je dat het beste doen voor 1 december. 

Het seizoen van de KNZB loopt namelijk van 1 januari tot en met 31 december. 
 
3) Waterpolo wedstrijdbijdrage 

Dit is een bijdrage in de badhuur voor waterpolo wedstrijden, omgerekend ongeveer 
hetzelfde wat wedstrijdzwemmers betalen bij deelname aan een wedstrijd. 

 
Korting 3e kind 

Families met meerdere zwemmende kinderen kunnen een korting krijgen. Bij het 3e 
zwemmende lid onder de 18 jaar krijg je een korting, kijk voor de bedragen in het 
contributieschema. 

 

Overige zaken die van het belang zijn voor de facturering / ledenadministratie. 
 
Meer trainen 
Lever een wijzigingsformulier in, haal hem op bij de bestuursdienst of download hem 

van de website en stop hem in de zwarte brievenbus van Oceanus in de hal van het 
zwembad naast de prijzenkast. Deze zal dan automatisch verwerkt worden. 

Alle trainers houden een presentielijst bij. Deze zullen regelmatig gecontroleerd 
worden. Als daaruit blijkt dat je meer traint dan opgegeven, zal een factuur nagestuurd 

worden. 
 
Wisselen van trainingsdag 

In overleg met de trainer en als je het doorgeeft aan de ledenadministratie is dat, 
afhankelijk van het aantal zwemmers van de dag waar je naartoe wilt, mogelijk. Geef 

je het niet door, dan bestaat de kans, dat het gezien wordt als extra trainen en volgt 
een rekening. 
 

Inhalen van trainingen 
Het is in principe niet mogelijk om de training die je gemist hebt in te halen op een 

andere dag. Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar daar zijn we heel voorzichtig mee. 
Je zult dus vooraf een afspraak moeten maken met de trainer en de 
ledenadministratie. Maak je geen afspraak of alleen maar met de trainer en niet met de 

ledenadministratie bestaat ook dan de kans dat het gezien wordt als extra training met 
de daarbij behorende financiële gevolgen. 
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Bijlage contributie berekening (vervolg)   Seizoen 2019-2020 
 
Opzeggingen  

Opzeggen of minder trainen (is eigenlijk een gedeeltelijke opzegging) dienen schriftelijk 
te gebeuren, mag ook per e-mail, voor 15 juli bij de ledenadministratie, afmelden bij de 

trainer alleen is niet voldoende. Geen opzegging dan krijg je een factuur voor het 
nieuwe seizoen. Voor de waterpolo geldt een opzegging voor 15 mei ivm opgave KNZB. 
Heb je wel opgezegd maar niet aan alle financiële verplichtingen voldaan dan blijft je 

lidmaatschap bestaan, met de daaraan verbonden kosten. 
Ieder lid heeft aan het eind van vorig seizoen de mogelijkheid gekregen om een 

trainingsopgave te doen. Daarop zijn deze facturen gebaseerd. Minder trainen wordt 
niet gecontroleerd aan de hand van de presentielijsten omdat wij niet kunnen zien 
waarom je niet komt. Het is dus je eigen verantwoordelijkheid om wijzigingen door te 

geven. Als je het gelijk doet kan je het ook niet vergeten. 
Alleen als je zeer dringende redenen hebt kun je een verzoek indienen bij het bestuur 

om de overeenkomst eerder te ontbinden. Zonder opgaaf van reden is tussentijds 
opzeggen geen optie. Alle gevallen zullen apart besproken worden en is niet 
afdwingbaar, het besluit van het bestuur wordt je zo snel mogelijk medegedeeld. 

 
NTB licenties opzeggen 

Ieder lid die zijn licentie en/of bondsblad wil opzeggen, moet dat doen bij zowel de 
ledenadministratie als bij de Triathlon afdeling 

 
Incasso 
Veel leden hebben een machtiging afgegeven voor een automatische incasso. Alle 

facturen die van dezelfde rekening geïncasseerd mogen worden, worden gesaldeerd en 
in 8 termijnen geïnd. Het minimum bedrag is EUR 5,= per keer. In dat geval zal de 

factuur in minder termijnen worden geïnd 
Elke terugboeking, bijvoorbeeld omdat je het niet eens bent met de factuur, het 
rekening nummer klopt niet meer, of er is niet voldoende saldo, kost de vereniging 

geld, deze bankkosten zullen verrekend worden met de eerstvolgende incasso. Daarom 
geef zo snel mogelijk wijzigingen of problemen door, zodat we indien 

nodigaanpassingen kunnen maken. Alle facturen die hierna nog volgen (KNZB, Kring, 
NTB, startvergunning, evt. extra trainen etc.) zullen worden opgeteld bij de bestaande 
incasso en verdeeld over de nog resterende periodes. De 8 incasso periodes zijn 

oktober tot en met mei. 
 

Betalen 
Je kunt het geld overmaken op een van de rekeningen onderaan de factuur. Bij te laat 
betalen, zal zoveel mogelijk eerst een e-mail verstuurd worden om te attenderen dat 

de factuur nog niet is betaald. Een maand na de e-mail worden aanmaningen 
verstuurd. Hierop staan aanmaningskosten om de administratiekosten te dekken. 

Indien je niet alles in een keer kunt, of wilt betalen, dan is er de mogelijkheid tot 
automatische incasso of u neemt voordat de aanmaningen verstuurd gaan worden 
contact op, zodat we een betalingsregeling overeen kunnen komen. 

 
E-mail 

Om de kosten binnen de vereniging te verminderen worden de facturen en overige 
correspondentie per e-mail verstuurd. Houdt ons daarom op de hoogte bij wijziging van 
je e-mail adres. 
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Bijlage contributie berekening (vervolg)   Seizoen 2019-2020 
 
Calamiteiten nummer 

Er zijn al veel calamiteiten nummers doorgegeven, deze nummers zijn bekend bij de 
trainers, zodat deze bij nood kunnen gebruiken. Het is daarom niet de bedoeling dat je, 

je eigen mobiele nummer doorgeeft, want die zit in je tas of een kluisje, het is de 
bedoeling dat je een nummer geeft van iemand die wij kunnen bellen als er iets met 
jou aan de hand is en jij zelf niet kan bellen. Deze nummers worden niet verder 

verspreid. 
 

Opmerkingen 
Indien er na het bovenstaande nog steeds iets niet duidelijk is, stuur dan een e-mail 
naar penningmeester@oceanusaalsmeer.nl 

Kunnen we er samen niet uitkomen dan zal elk geval afzonderlijk besproken worden 
binnen het bestuur. 

 
Wij wensen, mede namens het bestuur, iedereen een fijn seizoen 2019-2020 toe. 
 

Gerda en Johan Joore 
Ledenadministratie / Penningmeester Oceanus 

 

mailto:penningmeester@zsc-oceanus.nl

