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Contributies 2023

Contributie hoofdleden en aspirantleden € 91,00 0,0% per jaar 91,00€        
Contributie-jeugd en studerend lid € 42,50 0,0% per jaar 42,50€        
Korting voor 2e hoofd-/aspirantlid op 1 woonadres -€ 18,20 20% contributie (18,20)€      

Entreegelden

Entrée nieuwe vaste ligplaatshouder € 11,20 5,0% per m2, eenmalig 11,80€        
Entrée hellinggebruiker € 75,00 eenmalig 75,00€        
Entrée deelnemer roeien € 25,00 eenmalig 25,00€        

Entreegeld lidmaatschap komt te vervallen.  
Daarvoor komt in de plaats entreegeld bij aanvang van gebruik helling, vaste ligplaats of aanvang deelname roeien.
Leden die reeds voor maart '22 op de ligplaatswachtlijst staan of bestaande leden die al entree hebben betaald, worden hierin gecompenseerd.

Instandhoudingskosten en vrijwiligersvergoeding

Zomerligplaatshouders € 100,00 8 uren per jaar 100,00€      
Winterstallers/- ligplaatshouders/ niet-zomerligplaatshouder € 50,00 4 uren per jaar 50,00€        
Winterstallers/ -ligplaatshouders/ zomerligplaatshouders € 25,00 2 uren per jaar 25,00€        
Hellinggebruikers € 25,00 2 uren per jaar 25,00€        
Roeideelnemers € 25,00 2 uren per jaar 25,00€        
Uurtarief compensatie instandhoudingskosten -€ 12,50 per uur (12,50)€      
Vrijwilligersvergoeding -€ 5,00 per uur (5,00)€         

De instandhoudingskosten kunnen worden terugverdiend door het leveren van arbeid, in de leeftijd van 15 tot en met 67  jaar. 
De teruggave van de instandhoudingskosten en de verrekening van werkuren geschiedt in het daaropvolgende jaar.
Indien het te betalen bedrag aan zomerliggeld lager is dan € 100, zal er een korting worden toegepast.
Indien een lid meer dan de vooruitbetaalde uren gewerkt heeft, ontvangt deze voor de extra uren 
de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.
Leden ouder dan 67 en jonger dan 15 ontvangen per gewerkt uur de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

Liggeld, zomer

Ligplaats zomerseizoen (15 apr-15 okt) € 11,20 5,0% per m2 11,80€        
Passanten leden 3 nachten gratis, daarna passantentarief. € 1,20 5,0% per m1, max 14 dagen 1,30€          

Zomerstalling

Stalling buiten zomer (15 apr-15 okt) € 8,90 5,0% per m2 9,30€          
Stalling binnen zomer (15 apr-15 okt) € 14,40 5,0% per m2 15,10€        

Winterstalling

Stalling buiten winter (1 nov-14 april) € 10,60 5,0% per m2 11,20€        
Stalling binnen winter (1 nov-14 april) € 16,90 5,0% per m2 17,70€        
Ligplaats in de haven winter (1 nov-14 april) € 6,50 5,0% per m2 6,80€          
Stalling loods voor de periode 1 tm 31 mei € 5,00 vast per dag 5,00€          
Stalling loods voor de periode 1 tm 30 juni € 10,00 vast per dag 10,00€        

Indien u gebruik wil maken van de winterstalling, dit op voorhand overleggen met de commissaris berging en ligplaatsen.
Voor de stalling in de loods geldt een speciale regeling, ook daarvoor verwijzen we u naar de commissaris berging
Indien de winterstalling niet op tijd verlaten wordt, gaat er een stallingstarief per dag gerekend worden.

Werkloods

Stalling werkloods voor onderhoud/las-en slijpwerk € 21,80 5,0% per dag 22,90€        
Gebruik electra werkloods (op meter) € 0,38 137,0% per KWH 0,90€          

Het gebruik van de werkloods is de eerste 6 dagen gratis. 
Het is mogelijk om deze 6 dagen meerdere jaren op te sparen tot een maximum van 12 dagen.
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Stalling overig

Stallen mast € 19,50 5,0% eenheid 20,50€        
Stalling kleine botenwagens € 40,00 5,0% per seizoen 42,00€        
Stalling middel botenwagens € 80,50 5,0% per seizoen 84,50€        
Stalling grote botenwagens € 106,50 5,0% per seizoen 111,50€      

Indien de boot in de winter elders gestald wordt en de botenwagen in het zomerseizoen nadien achterblijft 
of als de botenwagen/mast zonder boot in de winter gestald is op het terrein.

Diensten en producten

Giek per handeling - maart t/m november € 39,50 5,0% eenheid 41,50€        
Giek per handeling - december t/m februari € 78,75 5,0% eenheid 82,75€        
Gebruik tractor € 8,00 5,0% eenheid 8,50€          
Afspuiten boot - weinig werk € 25,75 5,0% eenheid 27,25€        
Afspuiten boot - normaal werk € 39,25 5,0% eenheid 41,00€        
Afspuiten boot - veel werk € 57,50 5,0% eenheid 60,50€        

Het bedrag op uw rekening is inclusief de bijdrage aan de takelaar. Trident verrekent dit.

Gebruik electra (op eigen meter) € 0,38 137,0% per KWH 0,90€          
Huur meter € 17,50 5,0% per seizoen 18,50€        
Instaptarief meter € 35,00 5,0% eerste zomer 37,00€        
Statiegeld sleutel € 30,00 vast eenheid 30,00€        

Er worden nieuwe sleutels uitgegeven, het statiegeld daarop wordt weer ingevoerd.

Clubhuistarieven

Frisdrank uit blik € 1,50 vast eenheid 2,00€          
Koffie/thee € 0,50 vast eenheid 0,50€          
Wijn € 2,00 vast eenheid 2,50€          
Bier uit blik € 2,00 vast eenheid 2,50€          

Bij aanwezigheid van een barvrijwilliger bij voorkeur pinnen ivm de hygiene.
Alcoholische dranken zijn alleen verkrijgbaar als een barvrijwilliger de bar bedient. 
Tijdens evementen kunnen de tarieven afwijken.
Gedurende het zomerseizoen is het clubhuis Bolzicht met uw ledensleutel dagelijks toegankelijk voor koffie/thee of frisdrank
Bij afwezigheid van een barvrijwilliger kunt u dan uw (contante) bijdrage in het offerblok doen. 

Activiteiten

Cursus optimist - 5 dagdelen € 50,00 vast eenheid 50,00€        
Cursus Open Bic - 5 dagdelen € 50,00 vast eenheid 50,00€        
Vergoeding gebruik zeilboot vereniging gedurende cursus € 25,00 vast eenheid 25,00€        
Bijdrage roeien skiff € 50,00 vast eenheid 50,00€        
Bijdrage hellinggebruikers € 25,00 vast eenheid 25,00€        

Voor meer informatie over de jeugdzeilcursussen verwijzen we u naar de jeugdzeilcommissie
Voor meer informatie over de het gezamenlijk roeien  in de verenigingsskiff verwijzen we u naar de roeicommissie

Tarieven voor niet leden

Bij voorkeur pinnen.
Overnachting in de haven tot 13.00m1 € 1,20 5,0% per m1 1,30€          
Toeristenbelasting gemeente Altena € 1,25 per persoon per etmaal 1,30€          
Stalling op de wal. (alleen bijbootjes, beperkte periode) € 0,60 vast per m1 0,70€          
Douche-automaat € 0,50 vast eenheid 0,50€          
Electro automaat € 0,50 vast eenheid 0,50€          
Water gratis gratis

In principe, geen diensten voor niet-leden, alleen in noodgevallen. In die gevallen geldt 2x het ledentarief.
Geen verkoop sleutels aan niet-leden. Passanten krijgen gedurende hun verblijf de beschikking over een leensleutel
Geen stallings- of ligplaatsvoorzieningen aan niet-leden.


