Tarieven en bijdragen 2022

Tarieven en bijdragen 2023
Bijdragen
€
110,00

Clubbijdrage (per stem)
1. aangesloten club
2. min. 250 leden
3. min. 75 CV
4. deelname aan officiële wedstrijden
5. deelname aan Vl. of Belg, kamp en jeugdkamp in verschillende
disciplines
Lidgeld (incl verzekeringspremie)
• Recreant/lid – 25j
• Recreant/lid + 25j (master)
• Licentie zwemmen
• Licentie waterpolo
• Licentie artistiek zwemmen
• Licentie schoonspringen
• Licentie afgevaardigde/official
Inschrijvingsgelden kampioenschappen
• Zwemmen
Kampioenschappen organisatie VZF en regio’s
• artistiek zwemmen

9,00
11,00
38,00
38,00
38,00
38,00
20,00

1€/start
(zie inschrijvingsmodaliteiten)
(zie inschrijvingsmodaliteiten)

Opleidingen & verkopen
€ + BTW
Officialopleiding zwemmen/open water
• TAK
• andere
Juryopleiding artistiek zwemmen

15 + 21%
20 + 21%
20 + 21%

Polo officials zwemmen

16.53 + 21%

Boek : Leren zwemmen

42.41 + 6%

Badmutsen Open water
Huur badmutsen Open water

8 + 21%
1.50 + 21%

Artistiek zwemmen: scoreboeken

25 + 21%

Plexi schermen

50 + 21%
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Boeten

Niet-tijdig betalen van de factuur/per maand vertraging
Afwezigheid club op de Algemene Vergadering(en)
Niet in bezit zijn van een C.V bij aanvang van wedstrijden

€
+10%
125,00
100,00

Afwezigheid van een inrichter openwater wedstrijd op de kalendervergadering
Laureaten open water regelmatigheidsprijs (Niet-afgehaalde trofeeën)

125,00
20,00

Wedstrijdboeten (zie wedstrijdreglement)
Forfait zwemmen voor finale na reglementaire tijdsduur
Te leveren officials zwemmen
• 1 official tekort
• 2 officials tekort
• 3 officials tekort
• 4 officials tekort
• Vanaf 5 officials tekort
Boete wegens tekort aan officials Open water
Boete wegens tekort aan officials Open water op Lange afstand wedstrijden
(boete wordt berekend per ontbrekende official)
Overschrijding wedstrijdduur:
• Eerste kwartier (15minuten): geen boete
• Tweede kwartier (15-30minuten)
• Per begonnen volgend kwartier
Tekort medewerker en/of juryleden Artistiek zwemmen
Niet naleven van de zwemreglementen
Niet naleven van de reglementen (ref wedstrijdkalender VZF),

50,00

15,00
2*25,00
3*35,00
4*45.00
x*55.00
15,00
15,00

250,00
+500,00/kwartier
30,00
50,00
350,00

laattijdige inschrijving voor kampioenschappen georganiseerd door de VZF

Niet naleven van reglementen artistiek zwemmen

50,00
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