
Beste leden en ouders, 

Er blijkt nogal wat onduidelijkheid en verwarring over de contributie te zijn. Om dit weg te 

nemen en te zorgen dat iedereen het juiste bedrag betaald zullen we het proberen te 

verduidelijken. 

Voor alle leden geldt een basiscontributie. Deze is voor leden die in de wedstrijsshowgroep 

rijden € 22,50 per maand. Voor al deze leden geldt dat ze minimaal 1 technische training 

dienen te volgen a € 8,50 per maand. Nu kan het zijn dat er naast de showtrainingen nog 

twee extra trainingen worden gevolgd, er komt dan nogmaals  1 keer € 8,50 per maand bij.  

Concreet betekent dit dat wanneer je in de wedstrijdshowgroep rijdt je € 31,- of € 39,50 per 

maand moet betalen. 

Voor de leden die niet in de wedstrijdshowgroep zitten geldt een basiscontributie van € 14,-. 

Hiervoor krijg je 1 training per week. Voor elke extra training dient er nog € 8,50 per maand 

betaald te worden.  

Verder dient er nog jaarlijks licentiegeld en eventueel bondscontributie betaald te worden. 

Het licentiegeld is voor elk lid € 15,- per jaar. De bondscontributie moet enkel betaald worden 

door leden die wedstrijd rijden en is al volgt: 

Individuele wedstrijden t/m 12 jaar: € 12,50 per jaar 
Individuele wedstrijden vanaf 13 jaar: € 17,50 per jaar  
Showwedstrijden: € 7,50 per jaar 

Als je dus meedoet aan individuele wedstrijden en aan showwedstrijden dan dien je beide 

bedragen te betalen. (Apart van deze bedragen dient er ook voor elke wedstrijd inschrijfgeld 

betaald te worden). 

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie. Graag ontvangen wij dit 

op voorhand maandelijks op de rekening. Voor de vereniging is het erg belangrijk dat alle 

tijdig wordt betaald. Wij hebben uiteraard een hoop rekeningen en uitgaven die we niet 

kunnen betalen zonder de inkomsten van de leden. 

Wij hopen dat het nu duidelijk is, en graag zien wij de betalingen tegemoet. Indien er nog 

vragen zijn, horen wij dit graag. Wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
Nina Huffmeijer 
 
penningmeester@rolling90.nl 
06-46724485 
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