
 
 

 
Contributie 

De opbouw van ZPC Hoogeveen kent een structuur met groepsindelingen. Een lid wordt ingedeeld in een 
groep naar leeftijd, niveau en aantal keren dat het lid per week training geniet. Binnen ZPC Hoogeveen 
kennen we meerdere afdelingen. We hebben o.a. recreatieve zwemmers, wedstrijdzwemmers, masters, G-
zwemmers en waterpolo leden. 
 
Dit zijn de tarieven zoals is vastgesteld op de algemene ledenvergadering gehouden op 25 november 2020. 
 
Contributie vanaf 4e kwartaal 2021 

 
Soort Contributie € per kwartaal 

Recreatief  

1 training per week 48,50 

2 of meer trainingen per week 63,50 

  

Selectie  

Minioren 4 trainingen of minder per week 82,50 

Minioren 5 trainingen of meer per week 98,75 

Geen trainingen 48,50 

1 training per week                                     66,25  

2 trainingen per week                                     82,50  

3 trainingen per week                                     98,75  

4 trainingen per week                                  115,00  

5 trainingen per week                                  131,25  

6 trainingen per week                                  147,50  

7 trainingen per week                                   163,75  

8 trainingen per week                                   180,00  

9 trainingen of meer per week                                   196,25  

  

Waterpolo  

Pupillen 48,50 

Aspiranten 63,50 

Senioren zonder wedstrijden 63,50 

Senioren met wedstrijden 85,50 

 
 

- Peildatum voor leeftijdsbepaling van de waterpolo is 31 december. 
- Het aantal trainingen per week wordt elk kwartaal vastgesteld. De contributie wordt gebaseerd op het aantal 

ingedeelde trainingen; niet op het aantal trainingen waarop men aanwezig is. 
 



Bondscontributie KNZB 
Iedereen die contributie moet betalen, betaalt ook de bondscontributie. De hoogte van de bondsbijdrage kent een 
aantal varianten, deze staan hieronder vermeld.  
 
De bondscontributie moet aan de KNZB betaald worden voor alle leden (m.u.v. de ereleden) die lid zijn of zijn 
geweest in het voorafgaand kalenderjaar. De vrijwilligers die niet aan het zwemmen of poloën deelnemen betalen 
geen bondcontributie, deze wordt hoofdelijk omgeslagen op de betalende leden. De hoogte wordt ieder jaar 
opnieuw vastgesteld door de KNZB en is dus afhankelijk van het aantal leden. 
 
Voor 2022 bedraagt de bondscontributie als volgt: 
 
Leden zonder startnummer:    € 32,50    
Leden met startnummer jonger dan 12 jaar: € 42,50  
Leden met startnummer 12 jaar of ouder: € 72,50     
 
Opzeggen lidmaatschap 
Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per mail naar: 
 

• Penningmeester ZPC Hoogeveen 
E-mail: penningmeester@zpchoogeveen.nl 

òf 

• Inleveren in de blauwe brievenbus bij de ingang van de kleedkamers van zwembad “de Dolfijn” 
 
Opzeggen voor 1 juni is lid tot 1 juli 
Opzeggen voor 1 december is lid tot 1 januari  
 
Betaling 
Zowel de contributie als de bondscontributie worden automatisch afgeschreven, uitzonderingen zijn in heel speciale 
gevallen alleen in overleg met de penningmeester mogelijk. 
 
Incasso 
27 januari 1e kwartaal 
27 april  2e “ 
27 mei  bondscontributie 
27 juli  3e kwartaal 
27 oktober 4e “ 
 
Eerste twee leden uit het gezin betalen het volledige bedrag; de volgende de helft (waarbij de korting nooit meer 
kan zijn dan € 48,50 per kwartaal). Op de bondscontributie is deze korting niet van toepassing. 
 
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 10, =. 
 
Bankrek. nr. NL20 RABO 0329 0826 71 t.n.v. Zwem- en Poloclub Hoogeveen. 
 
Vragen 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@zpchoogeveen.nl). 
  
 
 

mailto:penningmeester@zpchoogeveen.nl

