WV de Pettelaer
Zuiderplas ‘s-Hertogenbosch
Tarieven 2018
Kosten inschrijving (eenmalig)
Inschrijfkosten jeugdlid t/m 12 jaar
Inschrijfkosten lid vanaf 13 jaar
Inschrijfkosten gezin (ouder(s) met kind(eren) maximaal
Lidmaatschap per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)
Jeugdlid t/m 12 jaar
Studenten (MBO HBO WO)
Lid vanaf 13 jaar
Gezin
Donateur (incl. barkaart* van € 20,-)
*op WVP kan alleen contant worden betaald of d.m.v. een barkaart met een tegoed van €20,Watersportverbond**
Verplichte afdracht jeugdlid aan het Watersportverbond
Verplichte afdracht volwassen lid aan het Watersportverbond

€ 20,€ 20,€ 60,-

€ 35,€ 40,€ 60,€ 100,€ 50,-

€ 10,05
€ 20,10

**uitleg zie pagina 3

Cursusaanbod diploma gericht
Optimist CWO I
5 daagse cursus in mei- en of zomervakantie
Optimist CWO II
5 daagse cursus in mei- en of zomervakantie
Optimist CWO III
training in overleg
Splash CWO I
5 daagse cursus in mei- en of zomervakantie
Splash CWO II
5 daagse cursus in mei- en of zomervakantie
Splash CWO III
training in overleg
Laser
4 daagse cursus of 8 dagdelen
RS Feva
5 daagse cursus in mei- en of zomervakantie
Efsix
4 daagse cursus of 8 dagdelen
Randmeer
4 daagse cursus of 8 dagdelen
Surfplank
5 daagse cursus in mei- en of zomervakantie
NB: indien je in het bezit bent van een eigen boot, krijg je korting (Optimist I
€20,-, Optimist II €35,-, Splash € 50,-, Laser € 60,-, Feva € 40,-, Surfplank € 40,-)
Trainingen op zondagochtend van 10-13 uur of zondagmiddag 14-17 uur
Optimist( wedstrijd) training (8 dagdelen in de periode van mei-september)
Splash (wedstrijd) training
Laser
RS Feva (2-mansboot)
2-mans zwaardboot
NB: de trainingskosten zijn exclusief eventuele boothuur

€ 165,€ 190,€ 215,€ 215,€ 220,€ 165,€ 230,€ 230,€ 150,-

€ 80,€ 80,€ 80,€ 120,-

WV de Pettelaer
Zuiderplas ‘s-Hertogenbosch
Boothuur tarieven
Indien je een training volgt en je hebt geen eigen boot, dan kun je een clubboot
huren:
10-Strippenkaart Optimist
10-strippenkaart Splash
10-strippenkaart Laser / RS Feva / Efsix
10-strippenkaart Surfplank

€ 50,€ 80,€ 120,€ 80,-

Boothuur voor recreatief gebruik
Als je een keer een andere boot wilt uitproberen of een boot nodig hebt voor
deelname aan een clubwedstrijd, dan zijn dit de huurtarieven(dagdeel is 3 uur).
Optimist:
dagdeel kost € 7,50 per dag € 15,
10-strippenkaart
Splash:
dagdeel kost € 12,- per dag € 24,10-strippenkaart
Laser /RS Feva / Efsix: dagdeel kost € 16,- per dag € 32,10-strippenkaart
Randmeer:
dagdeel kost € 24,- per dag € 48,-

€ 50,€ 80,€ 120,n.v.t.

Surfplank:
Kano:

€ 80,€ 40,-

dagdeel kost € 12,dagdeel kost € 5,-

per dag € 24,per dag € 10,-

10-strippenkaart
10-strippenkaart

Ligplaatsen ZOMER van 1 april t/m 31 oktober (uitsluitend voor leden)
Zeilboot in het water
Optimist op het rek boven
Optimist onder het rek op waltrailer
Ligplaats eenmans jeugdboten op het eerste veld
Ligplaats zeilboot op waltrailer of wegtrailer op het eerste veld
Ligplaats surfplank op het rek buiten (en 1 zeil ,1 giek, 1 mast)
Wegtrailer

€ 75,€ 55,€ 65,€ 70,€ 92,50
€ 40,€ 50,-

Ligplaatsen WINTER van 1 november t/m 31 maart (uitsluitend voor leden)
Zeilboot op waltrailer of wegtrailer
Trailer op het trailerterrein
Optimist op het rek
Optimist onder het rek op waltrailer

€ 35.€ 25,€ 35,€ 35,-

Overige kosten
Polderpas (waarvan € 20,- borg)
Sleutel van het terrein (waarvan € 25 borg))
Werkuren: vanaf 15 jaar zijn 5 werkuren verplicht
Werkuren: vanaf 18 jaar zijn 13 werkuren verplicht
Nb: studenten tussen de 18 en 25 jaar die een voltijd opleiding volgen op MBO,
HBO of WO kunnen vrijstelling van hun werkuren vragen, door jaarlijks een kopie
van hun inschrijving te sturen naar: secretaris@wvdepettelaer.nl

€ 25,€ 40,€ 37,50
€ 75,-

WV de Pettelaer
Zuiderplas ‘s-Hertogenbosch
**Afdracht Watersportverbond
WVP meldt van ieder gezin minimaal één lid aan bij het Watersportverbond en zorgt voor de
jaarlijkse afdracht van deze kosten. Indien een lid van het gezin een CWO opleiding,
rescuetraining, instructeurstraining volgt of een commissielid of bestuurslid is, wordt hij / zij
ook gemeld bij het Watersportverbond.
Betaling en opzegging
Alle betalingen worden geïnd door middel van automatisch incasso. Handmatige facturatie kost
€ 5,- per factuur. Het lidmaatschap en de ligplaats- huur worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap en of de ligplaatshuur, dient uiterlijk 1 december van het
lopende kalenderjaar plaats te vinden. Uitsluitend schriftelijk aan Secretaris WVP t.a.v. Ine van
Maanen, PB. 5015, 5201 GA ’s-Hertogenbosch of per mail naar secretaris@wvdepettelaer.nl.
De sleutel en de polderpas dienen na beëindiging van het lidmaatschap weer ingeleverd te
worden. Na ontvangst van de sleutel en of polderpas, wordt de borg op het bij ons bekende
rekeningnummer terugbetaald.
Voorwaarden stalling
Alle gestalde eigendommen moeten minimaal WA verzekerd zijn, stalling is op eigen risico.
Ligplaatsen en lockers worden door het bestuur of de havenmeester toegewezen. Bij een
ligplaats hoort een locker in het materialengebouw; hiervoor dient u zelf een hangslot aan te
schaffen. Alleen bij de huur van een ligplaats kan ook een sleutel van de poort en of een
polderpas in bruikleen worden verkregen.
Zorgplicht stalling
WVP huurt het terrein van de gemeente en wij dienen ervoor te zorgen dat het gehuurde
onderhouden wordt en het terrein opgeruimd is. Dagelijks maken veel wandelaars gebruik van
de wandelroutes langs onze vereniging. Als gestalde boten en materialen verwaarloosd en
onverzorgd op het terrein staan, worden wij en daarmee ook alle leden, hierop aangesproken.
Wij verwachten dan ook dat alle leden hun boten en materialen deugdelijk onderhouden en op
verantwoorde wijze stallen. De havenmeester zal hierop toezien en kan leden op hun zorgplicht
aanspreken.
Alle boten dienen vanaf de start van het watersportseizoen (omstreeks 1 april) in het water te
liggen en mogen gedurende het zomerseizoen NIET gestald worden op het achter (trailer)
terrein. Doordat het terrein gedurende de zomer leeg is, kan het ook beter gemaaid en
onderhouden worden.

