Ledeninformatie en contributievoorwaarden
2019

★ In iedereen schuilt een ster!
Westland Swimming Stars gelooft dat in iedere (wedstrijd)zwemmer een ster schuilt. Door gerichte
trainingen en een aanbod van wedstrijden krijgt iedereen de kans om op zijn of haar manier en met
het juiste tempo te groeien in passie en resultaat. Daartoe schept de vereniging de randvoorwaarden
voor een veilige en sportgerichte omgeving en stimuleert ze de sociale verbondenheid van haar
leden en de ouders van de leden.
★ Het lidmaatschap
Het lidmaatschap ga je aan voor onbepaalde tijd en inschrijven kan op elk moment plaatsvinden. De
contributie factureren en innen we per kalenderkwartaal. Opzeggen van het lidmaatschap kan op elk
moment door een mail te sturen aan de ledenadministratie. Meerderjarige leden mogen dat zelf
doen. Voor minderjarige leden doen hun ouders/verzorgers dat. Hou ermee rekening dat de
opzegging uiterlijk één maand voor het aflopen van het kalenderkwartaal plaatsvindt. Na (tijdige)
opzegging maakt het lid het lopende kwartaal af.
Bij de inschrijving van een nieuw lid brengen we éénmalige € 15,- in rekening.
Eventuele kosten van overschrijving (KNZB) komen voor rekening van het lid. Dit gebeurt als het lid
zich overschrijft van de ene naar de andere actieve zwemvereniging.
★ De contributie
De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van het lid en de vraag of een lid wel of
niet deelneemt aan wedstrijden. De contributiebedragen gelden per kwartaal en we brengen dat elk
kalenderkwartaal in rekening, eventueel samen met overige kosten (zie verderop onder de paragraaf
“overige kosten”.
Categorie
Tot 9 jaar

Van 9 tot 14
jaar
Vanaf 14 jaar
en Masters
Fit Swim

Toelichting
Per kwartaal
Zwemmers nemen deel aan de beschikbare trainingen,
maximaal 2 keer per week. Als het kind eraan toe is neemt het
€ 65,45
deel aan wedstrijden, veelal in teamverband.
Zwemmers nemen deel aan de beschikbare trainingen,
maximaal 2 keer per week. Als het kind eraan toe is neemt het
€ 82,15
deel aan wedstrijden, veelal in teamverband.
Zwemmers nemen deel aan 2 trainingen of meer naar behoefte.
Deelname aan wedstrijden is in teamverband of op basis van
€ 93,95
een individuele inschrijving.
Zwemmers zijn 14 jaar of ouder, zijn niet startgerechtigd voor
wedstrijden en trainen 1 keer per week.
€ 70,65

★ De contributiebedragen worden aan het begin van elk kalenderjaar met 3% geïndexeerd
(afgerond op € 0,05), tenzij de Algemene Ledenvergadering hierover anders beslist. Hiermee
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blijft de contributie in lijn met de kosten van het badwater. In 2019 worden de
contributiebedragen naast de 3% indexatie ook éénmalig met 3% verhoogd door de aanpassing
van het btw tarief van 6% naar 9%.
★ Kwartaalfacturen en automatische incasso
Wij brengen de contributie en overige kosten elk kwartaal in rekening met een factuur. Deze
ontvangt u per mail en u betaalt via automatische incasso, waarvoor u bij inschrijving toestemming
geeft. Als u geen machtiging kunt geven voor automatische incasso dan kunt u (na overleg)
handmatig betalen. Wanneer een automatische incasso door de bank wordt gestorneerd dan dient
handmatige betaling plaats te vinden. Het bestuur mag in dat geval hiervoor € 2,50 (per keer) extra in
rekening te brengen.
★ Gezinskorting
Indien van toepassing kunnen leden aanspraak maken op een familiekorting van 8% over de betaalde
contributiebedragen als gedurende het kalenderjaar ten minste drie leden van hetzelfde gezin lid zijn
geweest van de vereniging én de verschuldigde contributies daadwerkelijk zijn betaald. Een
schriftelijk verzoek daartoe kan binnen 2 maanden na afloop van een kalenderjaar ingediend worden
bij penningmeester@westlandswimming.nl
★ Overige kosten
De contributiebedragen komen ten gunste van de vereniging. We betalen hiervan de gezamenlijke
kosten zoals de huur van zwemwater, organisatie van wedstrijden, verzekeringen, opleidingen en
overige kosten.
Afhankelijk van de individuele wensen en situatie worden de volgende kosten (indien van toepassing)
in rekening gebracht:
a. Contributie KNZB
b. Startgelden voor wedstrijden
c. Deelname “landtraining”
Contributie KNZB
Westland Swimming Stars is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Wij
betalen voor elk aangesloten lid een contributiebijdrage aan de KNZB. De betaalde bedragen
berekenen we door aan de individuele leden. Dat gebeurt op de contributienota van het eerste
kwartaal, of als het lidmaatschap gedurende het jaar aanvangt of wordt beëindigd, op de eerste of
laatste contributienota. KNZB stelt jaarlijks haar tarieven vast. De kosten per jaar bedragen in 2018:
Leden mét startvergunning tot 11 jaar (peildatum 1 januari)
Leden mét startvergunning vanaf 11 jaar (Peildatum 1 januari)
Leden zonder startvergunning (geen deelname aan wedstrijden)

€ 20,70
€ 57,15
€ 18,70

Opzeggen van de startvergunning moet plaatsvinden voor 15 november van enig jaar, zodat we de
zwemmer kunnen uitschrijven per 1 januari van het volgende jaar. In rekening gebrachte kosten ten
gevolge van een niet tijdige opzegging worden doorbelast.

2

Startgelden voor wedstrijden
Wedstrijdzwemmers met een startvergunning mogen deelnemen aan wedstrijden. De hoofdtrainer
en de trainersstaf bepalen in welke competitiewedstrijden ze worden opgesteld. Voor individuele
wedstrijden gelden de voorwaarden die de KNZB stelt. Voor elke wedstrijd zijn zogenaamde
startgelden verschuldigd. Dit zijn enkele euro’s per start of per keer. Westland Swimming Stars
betaalt deze kosten bij inschrijving en brengt de kosten vervolgens in rekening bij het betreffende lid.
Wij houden hiervoor per lid een zogenaamd “startgeld depot” bij. Aan het begin van het seizoen of
bij de start van het lidmaatschap brengen we een bedrag van € 13,50 (als voorschot) in rekening. Een
ontstaan tekort op het startgelddepot verrekenen we elk kwartaal. Als een lid stopt met deelname
aan wedstrijden betalen we een overschot terug.
Wij gaan ervan uit dat als een zwemmer zich heeft ingeschreven voor een wedstrijd dat de zwemmer
ook daadwerkelijk deelneemt. Bij niet tijdige afmelding of afwezigheid, wordt het startgeld wel
afgeschreven van het depot. De vereniging heeft op dat moment ook geen recht op restitutie.
Landtraining
Westland Swimming Stars biedt vanuit de contributie alle trainingsfaciliteiten aan in de Westlandse
zwembaden. Afhankelijk van leeftijd, ontwikkeling van de zwemmer en persoonlijke behoefte van de
zwemmer kunnen leden aanvullend deelnemen aan de zogenaamde “Landtraining” bij Adfysio in De
Lier. Tijdens deze trainingen wordt, onder begeleiding van inspanningsfysiologen gewerkt aan
uithoudingsvermogen, stabiliteit, wendbaarheid en kracht. Het programma is specifiek gericht op
wedstrijdzwemmers. De training vindt elke maandagavond plaats van 8 oktober 2018 tot aan de
zomervakantie 2019. Inschrijven voor deelname aan de landtraining kan op elk moment
plaatsvinden. De verbintenis ga je aan voor een geheel seizoen (of voor de rest van het seizoen).
Westland Swimming Stars brengt de kosten van deelname elk kwartaal via haar contributienota bij
de leden in rekening.
★ Iedereen helpt mee!
Als een zwemmer daaraan toe is en dat graag wil, neemt hij of zij deel aan een programma van
wedstrijden en competities waar we als team aan deelnemen. Je eigen kind zien zwemmen is een
bijzondere ervaring en we stimuleren het om wedstrijden van dichtbij mee te maken. Zwemmers van
16 jaar of ouder en aanwezige ouders van kinderen zien we graag enkele keren per jaar in de rol van
ploegleider, official of als vrijwilliger die op een andere manier bijdraagt aan het verenigingsleven.
Vertegenwoordigers van de vereniging zullen u vragen op welke wijze een vrijwilligersbijdrage
geleverd kan worden.
★ Clubkleding
Westland Swimming Stars biedt haar leden een uniforme kledinglijn, bestaande uit een shirt met
logo, een korte broek en een zwemtas. Tijdens de wedstrijden is het dragen van deze clubkleding
verplicht. De kleding kunt u bestellen via onze eigen webshop, te bereiken met een link op onze
website: www.westlandswimmingstars.nl .
★ Veiligheid en gezondheid
Het bestuur en de trainers zijn, samen met de zwembadbeheerder, verantwoordelijk voor de
veiligheid en de gezondheid van haar leden tijdens trainingen en wedstrijden. De vereniging kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor blessures en de eventuele schade die daaruit voortvloeit.
Leden die beschikken over een medisch paspoort worden geacht dit mede te delen aan de
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(hoofd)trainer, zodat met de aard van de beperking kan worden rekening gehouden. Hiertoe vult het
lid (of de ouders/verzorgers) een specifiek document in. Het document wordt uitsluitend gebruikt
voor adequate eerste hulp bij calamiteiten. De informatie maakt geen deel uit van enige andere
registratie.
★ Voorbeeldgedrag, veiligheid en vertrouwenspersoon
Het bestuur van Westland Swimming Stars staat voor (top)sport in een veilige omgeving. Om dat te
bereiken voldoen we aan alle wettelijke voorwaarden. Het trainerscorps is getraind in veiligheid en
calamiteiten, BHV. Ze nemen bovendien periodiek deel aan zwemtesten. Wij tolereren geen
oneerbaar gedrag. Mede om dat te waarborgen beschikken alle bestuursleden en trainers over een
“verklaring omtrent gedrag” (VOG) en maakt de vereniging gebruik van een onafhankelijke
vertrouwenspersoon die in dienst is van KNZB.
★ Klachten
Het bestuur van de vereniging staat voor het juiste voorbeeldgedrag, veiligheid en strijdt tegen
oneerbaar gedrag. Klachten worden vanzelfsprekend serieus behandeld. Maak de klachten
bespreekbaar door deze schriftelijk te melden aan voorzitter@westlandswimming.nl.
Actuele contactgegevens van de vertrouwenspersoon van de KNZB staan vermeld op
www.westlandswimmingstars.nl
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