Contributie sportvereniging W.I.K. Wijk en Aalburg
De contributiebedragen voor het seizoen 2018 – 2019 zijn als volgt:
Groep
Peuters / kleuters

Contributie
€ 112,00

Wedstrijdgeld KNGU
n.v.t.

Uren per week
1

Recreanten meisjes groep 3
Recreanten meisjes groep 4 t/m 6
Recreanten jongens

€ 112,00
€ 140,00
€ 140,00

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

1
1,25
1,25

Recreanten groep 7, 8 & VO
Selectie instroom*

€ 168,00
€ 190,00

n.v.t.
n.v.t.

1,5
2,25

Selectie meisjes*

€ 363,00

€ 30,00

4,5

Selectie dames*

€ 363,00

€ 30,00

4,5

Damesturnen

€ 168,00

n.v.t.

1,5

* Leden die bij een selectiegroep turnen ontvangen 50% korting op de recreatieles.
Bij de vaststelling van bovenstaande bedragen is uitgegaan van een heel seizoen.

Betaling
Vanaf aankomend seizoen gaan er wat zaken veranderen met betrekking tot het innen van
de contributie. Onze vereniging is een samenwerking aangegaan met ClubCollect. Zij gaan ons
ondersteunen door namens ons betaalverzoeken (per email en sms) en eventuele herinneringen te
versturen. Meer informatie is te vinden op onze website:
Onze vereniging biedt i.s.m. ClubCollect de mogelijkheid om de contributie in 1x te betalen of
gespreid in 4 termijnen (a €1,00 per termijn). De eerste inning vindt plaats op 4 oktober. Indien je
kiest voor betaling in termijnen zal de contributie op de volgende data worden geïnd: 4 oktober, 4
januari, 4 april en 4 juli.
De wedstrijdbijdrage (selectiegroepen) wordt voorafgaand aan het wedstrijdseizoen, in oktober,
geïnd. Dit zal niet via ClubCollect verlopen maar via de penningmeester.
Zijn er vragen of problemen met de contributiebetaling, dan kan je altijd de penningmeester
bellen/mailen: André den Boer, wikgympenningmeester@gmail.com of tel. 06-43555546.

Jeugdsportfonds
De gemeente Wijk en Aalburg ondersteunt de minima woonachtig in de gemeente bij de betaling van
contributie of sportkleding middels het Jeugdsportfonds. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met buurtsportcoach Bram Siero, B.Siero@ssnb.nl.
Opzegging
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email worden opgezegd bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@wikaalburg.nl
Opzeggen kan 1 maal tussentijds. Je dient het lidmaatschap dan vóór 1 december 2018 op te zeggen.
De laatste les die jij of jouw kind dan kan volgen is voor de kerstvakantie.
Opzegging voor het seizoen 2019/2020 dient te geschieden uiterlijk 1 augustus 2019.
Mocht je niet tijdig opzeggen, dan zal de contributie voor het volledige seizoen 2019/2020 in
rekening worden gebracht.
Clubkleding
Vanaf groep 3 nemen kinderen deel aan een aantal wedstrijden. Het is tijdens deze wedstrijden
verplicht om in een W.I.K. pakje te turnen. De turnpakjes zijn online te bestellen (via een link op onze
website).
Recreantenpakje € 38,00 (kindermaten) of € 40,50 (volwassen maat)
Turnbroekje* € 18,00 (kindermaten) of € 19,50 (volwassen maat)
Selectiepakje € 50,00 (kindermaten) of €52,50 (volwassen maat)
Turnbroekje* € 18,00 (kindermaten) of € 19,50 (volwassen maat)
*Tijdens een wedstrijd mogen zowel een pakje als broekje (zonder tekst) worden gedragen.
Jongenskleding turnpak € 36,00 (kindermaten) of € 38,50 (volwassen maat)
Turnbroek € 16,00 (kindermaten) of € 17,00 (volwassen maat)
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kan je contact opnemen met de
ledenadministratie: ledenadministratie@wikaalburg.nl

Met sportieve groet, het bestuur van W.I.K.
Esther van Leeuwen, technisch bestuurslid
André den Boer, penningmeester
Jojanneke van Dalen, communicatie, pr, algemene zaken

