
TARIEVEN KONINKLIJKE WATERSPORT-VEREENIGING 'LOOSDRECHT' 2019

Contributie 2019 Entreegeld 2019

Jeugdleden (tot 18 jaar) 86,46€                       105,00€                                  

Gewone leden (18-28 jaar) 86,46€                       105,00€                                  

Gewone leden (28-35 jaar) 172,92€                     210,00€                                  

Gewone leden (35-67 jaar) 345,84€                     420,00€                                  

Gewone leden (67 jaar en ouder) 207,50€                     420,00€                                  

Partnerleden 86,46€                       -

Buitenleden 138,33€                     420,00€                                  

Ledenpas (v.a. 16 jaar) 7,00€                         -

Liggelden

Per m² op basis van grootste lengte x grootste breedte van de boot per seizoen.

Per seizoen

Buiten te water 34,91€                       

Overdekt te water 55,72€                       

Overdekt op de wal 58,40€                       

Buiten, op de wal 34,91€                       

Hijs-/pampusloods 773,34€                     

Per ligplaats per seizoen

Optimist 126,21€                     

Fj, 420 200,72€                     

Splash 162,46€                     

RS Feva 183,27€                     

Laser 196,02€                     

Finn 238,98€                     

Solo 200,05€                     

12 Voets Jol overdekt 312,16€                     

12 Voets Jol buiten op trailer 237,47€                     

Star op trailer 498,11€                     

Pampus op trailer 498,11€                     

(Kiel)boot op trailer 498,11€                     

Rib op trailer tot 4 m 379,58€                     

Rib op trailer tot 5 m 430,19€                     

Rib op trailer tot 6 m 480,80€                     

Rib op trailer tot 7 m 531,41€                     



Diversen

Stalling buitenboordmotor 69,14€                       

Stalling kleine trailer (opslag P-Zuid) 69,14€                       

Stalling grote trailer (opslag P-Zuid) 138,29€                     

Diversen

Schoonspuiten door havenpersoneel 23,30€                       

Assistentie havenpersoneel bij verwijderen mast grote schepen door kraan 57,14€                       

Assistentie havenpersoneel bij hijsen naast winter- en zomerstalling 34,40€                       

Transport winterberging 44,38€                       

Transport zomerligplaats 44,38€                       

Handmatig mast strijken t.b.v. winterligplaats 27,74€                       

Handmatig mast zetten t.b.v. zomerligplaats 27,74€                       

Jeugdzeilen en andere bijdragen 2019 Hele seizoen Voorjaarstraining 

t/m 15 maart

 Zomer 15 maart t/m              

15 oktober  

Najaarstraining 

15 oktober t/m 

15 december 

Bijdrage 

gebruik boot 

KWVL 

Spetter € 70,00 € 30,00

Optimisten zaterdagpiraten € 95,00

Optimisten zondagpiraten € 75,00 € 95,00 € 75,00

Wedstrijdoptimisten Combi € 75,00 € 150,00 € 75,00

Wedstrijdoptimisten Selectie € 100,00 afhankelijk van programma € 100,00

Splash * € 75,00 € 100,00 € 75,00

Splash selectie € 75,00 € 150,00 € 75,00

RS Feva € 75,00 € 150,00 € 75,00

Jannen (varend met KWVL vloot) 130,00€                     

Laser radial en 4,7 € 100,00 € 300,00 € 100,00

Laser 4,7 selectie afhankelijk van programma

29-er (samen met KNZ&RV)  ** **

Cursus "ouders zeilen" 85,44€                       

Roeien 99,86€                       

Rond- en Platbodems 58,81€                       

Voor alle bijdragen geldt dat dit is gebaseerd op een deelname van minimaal 10 deelnemers per klasse. Indien kleiner dan 10 dan kan een aanvullende bijdrage worden gevraagd. 

Voor,- en najaarstraining gebaseerd op 3 weekenden met 1 trainingsdag. 

**tarief wordt in overleg met de KNZ&RV aan de hand van het programma nader bepaald

Zeiler is in het bezit van een CE gecertificeerd zwemvest (minimaal 50 Newton) en beschikt minimaal over zwemdiploma B.



Toelichting tarieven jeugdzeilen 2019 

De KWVL steunt en stimuleert haar jeugdleden om te gaan zeilen.  In 2017 hebben wij een hoofdtrainer aangesteld; zijn wij begonnen met het opleiden van 

oudere jeugdzeilers tot trainers en hebben we deze vervolgens ingezet om de jongere jeugd te trainen.  Dit is een succes gebleken en daarom willen we dit 

ook de komende jaren continueren.  Op deze wijze zijn wij als KWVL dé vereniging voor zowel de recreatieve als de wedstrijdzeilers in spe.  Enige basistarieven 

sluiten niet langer aan bij de werkelijke kosten waardoor deze een aanpassing behoeven in 2019. De bijdrage is percentueel aanzienlijk verhoogd, terwijl de 

tarieven in absolute zin nog immer de kwalificatie laag en vriendelijk verdienen.  Hiernaast is er duidelijke splitsing gemaakt in de verschillende kosten die separaat

in rekening  zullen worden gebracht voor de voorjaars- en najaarstraining. Bij inschrijving voor het seizoen 2019 neem je automatisch deel aan het zomerseizoen.  

De voorjaars- en najaarstraining zijn separaat opgenomen; ieder bepaalt zelf of hij/zij aan deze trainingen wil deelnemen. 

De Wedstrijdoptimisten (Selectie Woppers) en de Laser 4.7 Selectie hebben een groeiend ambitiepatroon. Deelnemers aan deze groepen worden geselecteerd op 

basis van kwaliteit en gerealiseerde prestaties. Na de selectie zal met deze groepen worden gesproken over het ambitieniveau van de zeilers, het daarbij behorende 

programma en op welke wijze de kosten hiervan worden omgeslagen.  Op deze manier bieden wij aan alle jeugdleden de zeilopleiding die het best bij hun kwaliteiten 

en ambitie past.

Aarzel bij vragen niet om contact te zoeken met Joost Vooijs, Commissaris jeugdzeilen.

Toeristenbelasting te water Milieuheffing 

 (zomer 2019) (zomer 2019)

Lengte 4 tot 7 m 48,77€                       63,28

Lengte 7 tot 9 m 64,94€                       90,68

Lengte 9 tot 12 m 109,10€                     111,56

Lengte 12 m en groter 147,33€                     156,57

In beginsel loopt het winterseizoen van 1 oktober - 1 april en het zomerseizoen van 1 april - 1 oktober. Deze seizoensdata zijn mede afhankelijk van wedstrijddata, vakantieperiodes en feestdagen


