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Contributie 2019
Binnen de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter (MdR) wordt op jaarbasis de contributie vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
Soorten lidmaatschap
Binnen MdR hebben we meerdere soorten leden: Roeiers (R), Kanoërs (K), Combileden (C) en Ereleden (E). Combileden beoefenen
zowel de roei- als kanosport. Voor de contributieopbouw wordt onderscheid gemaakt tussen volwassen clubleden en jeugd (J)
clubleden en bestaat er een korting voor gezinnen die lid zijn.
Contributieopbouw
De contributie wordt opgebouwd uit een aantal delen, te weten: een algemeen deel, een roei- en/of kanodeel, en contributie voor de
bond. Een combilid betaalt slechts één keer het algemene deel. Indien er 3 of meer personen op hetzelfde adres woonachtig zijn,
ontvangen zij 20% gezinskorting over de gehele contributie, met uitzondering van de bijdrage KNRB/Watersportverbond en de
bijkomende kosten zoals stalling en gebruik boot.
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De calamiteitenbijdrage wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld
Aanvullende bedragen
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt € 35 berekend. Leden varen in het begin veelal in verenigingsmateriaal. Voor veel roeiers
blijft dat altijd zo, maar veel kanoërs kopen een eigen boot. Voor het stallen van een eigen skiff moeten roeiers een extra bijdrage
betalen. Kanoërs betalen extra op het moment dat ze twee of meer kano's bij de vereniging hebben liggen. Na het eerste jaar betaalt
een kanoër een toeslag voor het gebruik van verenigingsmateriaal. Ook is een toeslag van toepassing voor het gebruik van de
kanopoloboten van de vereniging, als een lid hiervan gebruik maakt.
Stalling skiff
Stalling tweede kano (en meer)
Toeslag "gebruik verenigingskano"
Toeslag "gebruik kanopoloboot"

155,00 inclusief brandverzekering
30,00 per kano (inclusief brandverzekering)
40,00 ook van toepassing op overig verenigingsmateriaal
40,00

Contributie bij lid worden
De contributie is voor een heel jaar. Iemand die gedurende het jaar lid wordt krijgt afhankelijk van de startdatum een korting op de
jaarcontributie algemeen en de bijdrage roei of kano. Bij lid worden in het 1e kwartaal is dit 0%, bij het 2e kwartaal is de korting 25%,
bij het 3e kwartaal is de korting 50% en bij het 4e kwartaal is de korting 75%. Iemand die bijvoorbeeld in mei lid wordt, betaalt voor de
periode april – december. De contributie verschuldigd aan de bond moet wel volledig betaald worden, omdat deze afgedragen moet
worden naar de betreffende bond. Wordt iemand in het laatste kwartaal lid dan is geen bondscontributie verschuldigd.
Daarnaast betaalt iemand die lid wordt van MdR een entreebijdrage van EUR 35,--. Een roeier betaalt naast de entreebijdrage een
aanvullend bedrag voor de basis roeicursus (BRC), namelijk EUR 75,-- als de roeier meedoet met de BRC.
De kano wildwatercurusus die start in september kost (naast de entreebijdrage van EUR 35,--) EUR 75,-- voor volwassenen en
EUR 45,-- voor de jeugd.
Aanmelden
Het aanmelden om lid te worden van MdR kan via de website www.mdr.nu.
Bankrekeningnr. NL47 RABO 0153 1746 25 t.n.v. URKV Michiel de Ruyter te Uithoorn.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het verenigingsregister onder nummer 40531162.

