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Contributiebesluit 
 
 
 
 
 

 
Versiebeheer: 

revisienummer datum omschrijving verandering 

1 
05-11-1984  

2 13-09-1988 Revisie in huidige vorm...(met historie enz) 

3 04-01-2007 Aanpassing van Art. 3 en 11 

4 25-06-2007 Aanpassing van Art. 4, 8 en 10 

5 2008 Aanpassing van Inschrijfgeld conform NOB 

6 2009 Aanpassing van Inschrijfgeld conform NOB 

7 2010 Aanpassing van Inschrijfgeld conform NOB 

 2011 Aanpassing van inschrijfgeld conform NOB 

9 2012 Revisie contributie termijnen 
Verwijdering inschrijfgeld NOB 
Aanpassing contributie o.b.v. besluit BLV 10-02-
2012 

10 2015 Aanpassing contributie Art. 2 

11 28-11-2017 Toevoeging Art. 2a m.b.t. inflatiecorrectie o.b.v. 
besluit ALV 

12 31-10-2019 Inflatiecorrectie per 2020, besluit ALV 31-10-
2019 

13 2023 Toevoeging Studentenkorting 
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CONTRIBUTIEBESLUIT 2023 
 
1. Voor elk toegetreden lid, m.u.v. jeugdleden (tot 18 jaar), is een entreegeld verschuldigd 
 van € 50 voor Duikteam Zeeland. Jeugdleden zijn entreegeld verschuldigd van € 27,50 
 voor Duikteam Zeeland. 
 
2. De betaling van de contributie geschiedt vooruit, per heel kalenderjaar. De contributie 
 bedraagt voor:  
 a. gewone leden         € 182,00 
 b. jeugdleden          € 107,00 
 c. elk volgend lid van leden die gezamenlijke huishouding voeren   € 107,00 
 d. buitengewone leden        € 107,00 
 e. studenten betalen entreegeld en contributie gelijk aan jeugdleden, voor zolang hun  
     studie duurt. 
 
 Bij jaarlijkse betaling dient de contributie in het eerste kwartaal van het lopende jaar op 
 de rekeningen van Duikteam Zeeland te zijn bijgeschreven. Na betaling van het 
 entreegeld wordt een aspirant-lid als lid ingeschreven van Duikteam Zeeland. 
 
2a. De contributie zal iedere 5 jaar geïndexeerd worden met een inflatiecorrectie startend 
 vanaf 2020. 
 
3. Nieuwe leden worden per eerstvolgend nieuw kwartaal van het lopende jaar, waarin zij 
 zich als lid van Duikteam Zeeland hebben aangemeld, bij de Nederlandse 
 Onderwatersport Bond (NOB) ingeschreven. 
 
4. Het minimum bedrag voor donateurs bedraagt € 20 per jaar. 
 
5. Dit besluit is na de aanneming op de Algemene Ledenvergadering op 31-10-2019 van 
 kracht per 01-01-2020, totdat wijziging of intrekking daarvan plaats vindt door de 
 Algemene Ledenvergadering. 
 
6. Het bestuur kan dispensatie verlenen van hetgeen bij dit reglement is bepaald. Daar 
 waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
de voorzitter     de penningmeester 
 
 
 
 
D.F. Hoeksema    R. Sturm 
 
 


