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Groninger Kano Vereniging

Deel C contributieoverzicht verenigingsjaar 2019

De contributie bestaat uit vier verschillende onderdelen:
a. contributie voor het lidmaatschap;
b. vergoeding stalling;
c. vergoeding materiaalgebruik;
d. deelname aan vaargroepen;
en wordt eventueel verminderd met:
e. restitutie kosten beginnerscursus;
f. korting op de contributie voor het lidmaatschap.

GKV Contributie Per jaar 2019

a. Lidmaatschap (basiscontributie)
Junior jonger dan 7 0,00
Junior jonger dan 13 33,60
Junior jonger dan 18 67,20
Senior jonger dan 21 100,80
Senior 134,40
Gezin maximaal bedrag dat een gezin betaalt,

inclusief gebruik vaarmateriaal en gebruik botenstalling
422,40

b. Gebruik botenstalling (alleen van toepassing indien u een eigen boot in de GKV-loods wilt stallen)
Eén boot per lid Small (polokano en gelijkwaardig) 19,80

Medium (SK, zeekano en gelijkwaardig) 39,60
Large (meerpersoons kano) 79,20

Elke extra boot per lid 150% van het bovenstaande tarief (S,M,L)

c. Gebruik vaarmateriaal (alleen van toepassing indien u GKV-boten wilt gebruiken)
Junior jonger dan 7 0,00
Junior jonger dan 13 32,40
Junior jonger dan 18 64,80
Senior jonger dan 21 64,80
Senior 64,80

Leden die een eigen boot thuis of in de stalling hebben, mogen beperkt gebruikmaken van verenigingsmateriaal.
Een vergoeding hiervoor is opgenomen in de contributie voor het lidmaatschap (a).

d. Restitutie kosten beginnerscursus
Leden die maximaal een maand voorafgaande aan de aanmelding als lid een introductiecursus kajakvaren
hebben gevolgd, krijgen de daarvoor betaalde kosten terug.

e. Korting op de contributie voor het lidmaatschap
Bij aanmelding voor het lidmaatschap in de maand juni of later wordt een korting gegeven op de te betalen
contributie (juni 15%; juli 30%; augustus 45%; september 60%; oktober 75%; november 90%); deze korting heeft
eveneens betrekking op het stallingsgeld (b), de bijdrage materiaalgebruik (c) en deelname aan vaargroepen (d).

De contributie voor het verenigingsjaar 2019 is vastgelegd op de algemene ledenvergadering (ALV), 14 maart 2018.


