
Contributie verenigingsjaar 2022-2023

Categorie Apollo-deel Nevobo-deel Totaal

6 t/m 9 jaar CMV 1 t/m 4 100,00€             42,50€                142,50€             

10 t/m 13 jaar CMV 1 t/m 4 100,00€             52,50€                152,50€             

10 t/m 13 jaar CMV 5 en 6 100,00€             52,50€                152,50€             

10 t/m 13 jaar Jeugd A, B & C 100,00€             72,50€                172,50€             

14 t/m 17 jaar Jeugd A, B & C 125,00€             72,50€                197,50€             

Senioren Nevobo competitie 140,00€             72,50€                212,50€             

Senioren Wedstrijdrecreanten 140,00€             42,50€                182,50€             

Trainingsgroep recreanten 140,00€             17,50€                157,50€             

Niet-spelend lid 32,50€                17,50€                50,00€                

Erelid -€                    -€                    -€                    

Extra training jeugdteams 55,00€                -€                    55,00€                

Extra training seniorenteams 70,00€                -€                    70,00€                

Extra training seniorenteams plus 90,00€                -€                    90,00€                

Vrij beachen bij BSHW gedurende zomermaanden 40,00€                -€                    40,00€                

Indeling in categorie

Incasso
De contributie wordt in beginsel door middel van automatische incasso geïnd.

Nevobo-deel

Pro rata-toerekening 

korting

Vrij beachen bij BSHW gedurende zomermaanden

financiele steun voor jeugdleden

https://jeugdfondssportencultuur.nl

Verschuldigde contribitie wordt in twee delen geïncasseerd, deze incasso's vinden plaats in de maanden oktober en 
februari danwel zo spoedig mogelijk bij tussentijdse aanmelding. Voorafgaand aan de incasso wordt per email een 
factuur verstrekt.

In het Nevobo-deel is het persoonlijke lidmaatschap bij de Nevobo begrepen. De hiermee samenhangende kosten 
van EUR 17,50 per jaar zijn bij tussentijdse aanmelding en/of opzegging in zijn geheel verschuldigd. De inning van dit 
bedrag vindt plaats bij de eerst mogelijke contributierun van het seizoen.

De indeling in een categorie wordt bepaald door de activiteit waaraan wordt deelgenomen en de leeftijd op 
peildatum 1 oktober van het verenigingsjaar.

Vanaf drie leden uit hetzelfde huishouden wordt per lid uit dat huishouden op het betreffende Apollo-deel een 
korting gegeven van 10%.

Bovengenoemde bedragen zijn op jaarbasis. Ten behoeve van de pro rata-toerekening bij tussentijdse aanmelding 
worden bovengenoemde bedragen, met uitzondering van het persoonlijke Nevobo-lidmaatschap, gelijkelijk verdeeld 
over de periode september t/m juni.

Het is mogelijk het lidmaatschap bij Apollo tegen gereduceerd tarief aan te vullen met Vrij Beachen bij Beachsport 
Hoeksche Waard. De bijdrage voor deze aanvulling wordt door Apollo geind en afgedragen BSHW.

Wanneer u uw kind wilt laten sporten, maar uw financiele situatie laat dat niet toe, dan kunt u een beroep doen op 
een vergoeding via het Jeugdfond Sport & Cultuur. Meer informatie vind u op:


