
 

Het bruto contributiebedrag (inclusief verplichte KNRB-bijdrage) voor het gehele verenigingsjaar 

2020/2021: 

 

 

 
a. De toetreding van nieuwe leden gebeurt per 1e van de maand en de verschuldigde contributie 

is naar rato van het aantal resterende maanden in het huidige lidmaatschapsjaar. 

b. Bij toetreding van alle nieuwe leden is een entree/inschrijfgeld ad € 25,- verschuldigd. 
 

Het contributiejaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 

Opzegging van het lidmaatschap dient voor  1 augustus voorafgaand aan het nieuwe seizoen 

schriftelijk doorgegeven te zijn aan de ledenadministratie. 

Ledencategorie (zie artikel 6, 7, 8, 10 en 11 van de statuten) Basis  

contributie 

€ 

KNRB- 

bijdrage  

€ 

Totaal- 

bedrag 

€ 

1 Senior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar 
de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 

€ 272,51 € 38,96 € 311,47 

2 Senior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar 
de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die > 25 km 
van IRIS-locatie verwijderd wonen 

€ 231,23 € 38,96 € 270,20 

3 Gezins-/Partner leden, die voor 1 januari van het 
lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 

€ 231,23 € 38,96 € 270,20 

4 Studenten die ingeschreven staan aan een in 
Nederland erkende onderwijsinstelling en op 1 
januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd 
van 18 jaar hebben bereikt 

€ 231,23 € 38,96 € 270,20 

5 Studenten die ingeschreven staan aan een in 
Nederland erkende onderwijsinstelling en op 1 
januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd 
van 18 jaar nog niet hebben bereikt 

€ 231,23 € 21,89 € 253,12 

6 Junior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar 
de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt 

€ 231,23 € 21,89 € 253,12 

7 Proeflidmaatschap - senioren, 8 weken € 65,00   

 
Proeflidmaatschap - studenten, 8 weken € 55,00 

 
 

 
8 Voor donateurs geldt een minimale bijdrage per 

persoon per jaar van 
€ 25,00 € 0,00 € 25,00 

9 Sociëteitsleden € 75,00 € 0,00 € 75,00 
 

10 Ereleden en leden van verdienste € 0,00 € 38,96 € 38,96 
     


