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Tarieven en condities
1. Lidmaatschap Zeilvereniging Muiderzand
De zeilvereniging kent verschillende lidmaatschappen:
• Wedstrijdzeiler <18 jaar (€ 50,0, 0) met ouder als hoofdlid (€ 100,00) incl. aanmelding KNWV

€

150,00 p.jr.

• Wedstrijdzeiler <18 jaar (€ 50,00) met ouder als hoofdlid (€ 100,00) excl. aanmelding KNWV

€

140,00 p.jr.

• Wedstrijdzeiler >18 jaar incl. aanmelding KNWV

€

150,00 p.jr.

• Wedstrijdzeiler >18 jaar, excl. aanmelding KNWV

€

130,00 p.jr.

• Recreatiezeiler

€

75,00 p.jr.

• Begunstiger/donateur-

€

50,00 p.jr.

• Trainer, incl. aanmelding KNWV

€

50,00 p.jr.

• Trainer, excl. aanmelding KNWV

€

30,00 p.jr.

❖ Het lidmaatschap wordt per jaar gefactureerd door de zeilvereniging in het eerste kwartaal van het jaar.
❖ Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk voor 1 december van het jaar.

1.1. Proefpakket trainingen
Wil je het gewoon eens bij ons proberen en beleven, maak dan gebruik van ons proefpakket van 4 aaneengesloten
trainingen voor € 100,00. Daarna kan je beslissen of en hoe je bij ons verder wilt. Het proefpakket kan eenmalig worden
afgenomen.

2. Kosten wedstrijdtrainingen en wedstrijdbegeleiding
De kosten van trainingen en wedstrijddagen zijn:
• Dagprijs leden

(10:00 – 17:00 uur)

€

35,00

• Dagprijs niet-leden (10:00 – 17:00 uur)
€ 38,50
(minimale afname voorseizoen of naseizoen regulier programma trainingen en wedstrijdbegeleiding en verwachten
wel commitment en medewerking van zeiler en ouders).
❖ De kosten van trainingen en wedstrijdbegeleiding worden door het Regatta Center Muiderzand direct aan de leden
gefactureerd.
❖ De dagprijzen van facultatieve evenementen, herfst- en wintertrainingen en clinics kunnen afwijkend zijn.

2.1 Incidentele wedstrijdtraining en wedstrijdbegeleiding
Zonder verder commitment kan je aansluiten voor incidentele wedstrijdtraining + wedstrijdbegeleiding (bv. U4, DYR, NK,
etc.) voor € 40,00 per dag.

3. Het ‘reguliere programma’ voor trainingen en wedstrijdbegeleiding
1. Het reguliere programma voor trainingen en wedstrijden loopt van begin maart tot medio oktober met een
zomervakantiestop.
2. Voor de zomerstop mogen 3 vooraf bepaalde reguliere data worden doorgegeven waarbij er niet getraind wordt en
die niet gefactureerd worden. Data doorgeven voor de eerste trainingsdag in maart
3. Na de zomerstop mogen 2 vooraf bepaalde reguliere data worden doorgegeven waarbij er niet getraind wordt en die
niet gefactureerd worden. Data doorgeven voor de eerste trainingsdag in augustus.
4. Alle andere dagen van het reguliere programma worden volledig afgenomen en gefactureerd.
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-/5. Facturering d.m.v. 4 facturen per seizoen:
• Factuur 1. Begin maart, voor de maanden maart en april;
• Factuur 2. Begin mei, voor de maanden mei en juni en eventueel wat nog in het programma in juli valt;
• Factuur 3. Begin september, voor de maanden september en oktober;
• Factuur 4. Eind oktober afrekening eventuele extra dagen.
6. Eventuele meerdagen en facultatieve deelname worden achteraf gefactureerd op factuur 3 en factuur 4.

4. Facultatieve evenementen, herfst- en wintertrainingen en clinics
1. Alle facultatieve zeildagen van de zeilers worden bijgehouden. Als zeilers kiezen voor een begeleide facultatieve
invulling als er ook een reguliere activiteit in de kalender staat, dan worden de desbetreffende zeildagen met elkaar
verrekend.
2. Bij 8 zeilers of meer op een facultatief buitenevenement wordt gefaciliteerd met trainer/RIB tegen de
standaardprijzen + eventuele evenementgebonden meerkosten.
3. Bij minder dan 8 zeilers op een facultatief buitenevenement, zal er vooraf overleg zijn over of en welke begeleiding
gewenst is en vaststelling van de dagprijs.
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