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CONTRIBUTIEREGELING 
 
 

 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 17 februari 2021. 
Ingaande 1 januari 2022. 
 
VERENIGINGSCONTRIBUTIE 
 

1. Voor de contributieregeling wordt de vereniging in drie productgroepen verdeeld, te weten: 
Blijf Fit Gym/55+ Gym, Gym en Rhönrad. In elk van deze groepen worden de onderstaande 
regels 2 t/m 4 afzonderlijk toegepast. 
 

2. Voor alle lessen geldt dat de contributie per kwartaal het in punt 3 vastgestelde bedrag is (17 feb. 2021). 
 

3. De contributie bedraagt: 
 

 Vanaf 1-1-2022 Periode 

 

Blijf Fit Gym € 42,00 Per kwartaal 

55 + gym € 42,00 Per kwartaal 

Gym  € 34,50 Per kwartaal 

 

Rhönrad 1 uur € 48,00 Per kwartaal 

Rhönrad 1 ½ uur  € 67,50 Per kwartaal 

 

Selectie / plusgroep * 

Rhönrad 2 uur  € 87,00 Per kwartaal 

Rhönrad 2 ½ uur € 105,75 Per kwartaal 

Rhönrad 3 uur € 124,50 Per kwartaal 

Rhönrad 3 ½ uur € 146,25 Per kwartaal 

Rhönrad 4 uur  € 165,75 Per kwartaal 

 
       De totale kosten zijn verdeeld over 4 kwartalen. (Waaronder ook de vakanties.)  
       De bedragen worden 4x per jaar  afgeschreven. 
 

1e kwartaal 
(januari, februari, maart)  

Omstreeks 1 februari 

2e kwartaal  
(april, mei, juni) 

Omstreeks 1 mei 

3e kwartaal  
(juli, augustus, september) 

Omstreeks 1 augustus 

4e kwartaal  
(oktober, november, december)  

Omstreeks 1 november  

 
4. Selectie-/plusgroep zijn alleen door de leiding geselecteerde groepen*. 
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INSCHRIJFGELD 
 

Ieder betaalt bij het aanmelden als lid € 4,50 inschrijfgeld. 
 
BONDSCONTRIBUTIE 
 

Een contributie die verplicht door ieder lid jaarlijks afgedragen moet worden aan de Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Deze zijn als volgt door de KNGU vastgesteld voor het jaar 2022: 
 

Leden van 0 t/m 15 jaar € 23,80 per jaar      

Leden van 16 jaar en ouder € 29,40 per jaar      

 
De bondscontributie wordt verdeeld over vier kwartalen en wordt automatisch afgeschreven. De 
afschrijving vindt tegelijkertijd plaats met de verenigingscontributie. Mocht u bijvoorbeeld het 
lidmaatschap bij G.V. Salto beëindigen per 1 juli dan betaalt u voor het betreffende jaar een halfjaar 
bondscontributie. U betaalt bondscontributie vanaf het kwartaal waarin u lid bent geworden.  
 

1e kwartaal 
(januari, februari, maart)  

Leden  0 t/m 15 jaar 
 

€ 5,95 

Leden 16 jaar en ouder 
 

€ 7,35 

2e kwartaal  
(april, mei, juni) 

Leden  0 t/m 15 jaar 
 

€ 5,95 

Leden 16 jaar en ouder 
 

€ 7,35 

3e kwartaal  
(juli, augustus, september) 

Leden  0 t/m 15 jaar 
 

€ 5,95 

Leden 16 jaar en ouder 
 

€ 7,35 

4e kwartaal  
(oktober, november, december)  

Leden  0 t/m 15 jaar 
 

€ 5,95 

Leden 16 jaar en ouder 
 

€ 7,35 

 
Meer informatie over de bondscontributie vindt u via onderstaande link.  
https://dutchgymnastics.nl/kngu/lidmaatschap 
 
BETAALWIJZE / REGELS 
 

1. De 1e twee lessen zijn altijd gratis. (Zogenaamde proeflessen) 
 

2. De les hierna geldt als ingangsdatum van het lidmaatschap. Men dient dan het hiervoor bestemde 
aanmeldingsformulier volledig ingevuld bij de leiding van de groep in te leveren.  

 
Er geldt een lidmaatschapsperiode van 6 maanden die automatisch verlengt wordt met een nieuwe periode 
van 6 maanden. Deze perioden lopen van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december. U kunt 
natuurlijk gewoon lid worden halverwege een periode. 
 

3. Overstappen naar een andere discipline of meer/minder uren per week trainen kan alleen met ingang van 
een nieuw kwartaal, dus 1-1 / 1-4 / 1-7 / 1-10. Dit i.v.m. de contributieverwerking.  

 
4. Ieder lid dient de vereniging toestemming te geven tot automatische afschrijving van de contributie, de 

bondscontributie en inschrijfgelden. Alleen op deze wijze kan men de contributie voldoen. Bij het 
aanmeldingsformulier treft u de machtingskaart aan en deze dient samen met het aanmeldingsformulier 
ingevuld en ingeleverd te worden bij de leiding. 

 

https://dutchgymnastics.nl/kngu/lidmaatschap
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5. De vereniging verplicht zich aan ieder waarbij een automatische afschrijving is gepleegd, terecht of niet 
terecht, zonder opgave van redenen het bedrag terug te betalen, als daarom door het lid binnen 56 dagen 
na afschrijving wordt verzocht. 

 
6. Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via het officiële opzegformulier.  

Dit formulier is verkrijgbaar bij de leiding in de zaal of te downloaden via de website https://www.gv-
salto.nl/downloads/ Er geldt een lidmaatschapsperiode voor 6 maanden, wat betekent van:  1 januari t/m 
30 juni en van 1 juli t/m 31 december.                                                                                                                      
 
Als u overweegt te stoppen dan dient u uiterlijk 30 juni of 31 december*  een opzegformulier in te leveren 
bij de ledenadministratie of bij de leiding, anders wordt het lidmaatschap met 6 maanden verlengd.  
De automatische afschrijving wordt vanzelf stopgezet. 
*Dit geldt niet voor de selectie-/plusgroep.       
   

7. In bijzondere gevallen, door het bestuur te bepalen, kan ontheffing worden verleend van contributie 
betaling of afgeweken worden van dit besluit.                                   

https://www.gv-salto.nl/downloads/
https://www.gv-salto.nl/downloads/

