CONTRIBUTIE & OPLEIDINGSKOSTEN 2019
De vereniging Duikteam Almere (DTA) is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond
(NOB).
Leden zijn dus lid van het NOB en van Duikteam Almere. Daarmee verplichten wij ons de NOB
richtlijnen te volgen. Duikteam Almere is als bondsvereniging verplicht tot het incasseren van de
jaarlijkse bijdragen en entreegelden van de bij hun vereniging aangesloten leden zorg te dragen.
Een boekjaar van zowel Duikteam Almere als NOB loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een
lidmaatschap bij DTA dat wordt aangegaan binnen deze periode, wordt naar rato berekend.
Opzegging door een lid dient te geschieden voor 1 december van het lopende boekjaar. De
opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden aan het secretariaat.
In verband met de verplichte verrekening van NOB gelden in januari van elk boekjaar, wordt
iedereen verzocht de contributie uiterlijk 15 december in het jaar daar aan voorafgaande te betalen.
Bondsgelden worden door Duikteam Almere niet voorgeschoten. Niet volledig betaald voor 15
december betekent dus automatisch opzegging op 1 januari 2020 bij de NOB.
Duikteam Almere 1 januari 2019:

Lidmaatschap, senior (incl. inschrijving NOB á € 43,00)
Lidmaatschap, junior (incl. inschrijving NOB á € 18,65)
voor de leden die op 1 januari 2019 jonger zijn dan 18 jaar
Zwembadlid (excl. NOB lidmaatschap)
Lidmaatschap (incl. NOB lidmaatschap, zwembadtoegang 1* per kwartaal)
Donateur (incl. NOB lidmaatschap, zwembadtoegang 1* per kwartaal)
Cursus 1* opleiding (excl. Materiaal en perslucht)
Cursus 2* opleiding (excl. materiaal)
Cursus 3* opleiding (excl. materiaal)
Materiaalhuur 1ste 6 maanden huurperiode
Materiaalhuur 7e tot-en-met 12e maand huurperiode (per maand)

€ 166,00*
€ 119,00*
€ 94,00**
€ 89,00*
€ 89,00*
€ 140,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 53,00
€ 5,00

*Inclusief ongevallen verzekeringen, reanimatie- en AED cursus
**Inclusief een reanimatie- en AED cursus

Lidmaatschapsgeld en Bondscontributie betaalt u in zijn geheel, direct bij vooruitbetaling, evenals
inschrijfgelden en donateurschap. Mocht u niet in staat zijn om in één keer de contributie te betalen,
dan kan er met de penningmeester een regeling getroffen worden.
Om voor toegang tot het zwembad, opleiding, training of materiaalhuur in aanmerking te komen,
dient men aan alle financiële verplichtingen jegens de vereniging te hebben voldaan.
Alle leden, behalve de zwembadleden, dienen over een geldig keuringsbewijs te beschikken. Heeft
een lid een contributieachterstand van meer dan drie maanden, dan stuurt het bestuur een
aanmaning. Na zes maanden betalingsachterstand volgt royement, zonder vrijwaring van de
achterstallige contributie.
Wij verzoeken u uw betaling over te schrijven naar:
Rekeningnummer 42.77.74.756 van de ABN-AMRO te Almere, t.n.v. Duikteam Almere
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester
financieel@duikteamalmere.nl of telefonisch/whatsapp of tijdens de clubavond op vrijdagavond van
21.15 tot 22.45 uur.
Eric Molenaar, penningmeester
Vergulde Draakstraat 27, 1335 WL Almere
06 268 562 84

