
 
 

 

Lidmaatschapsgelden per 1 januari 2019 

 

CONTRIBUTIES:  ENTREEGELDEN ( éénmalig ) 

Lid A    € 335,-   € 30, - 

Gezinslid A    € 275,-   € 30, - 

Lid B     € 145,-   € 30, - 

Gezinslid B    € 115,-   € 30, - 

Jeugdlid    € 138 ,-   € 30, - 

Studentenlid   € 138,-   € 30, - 

Aspirant - lid   € 90,-    € 30, - 

 

A - leden 

A - leden zijn volwassen leden, ouder dan 21 jaar, die van de 

verenigingsvaartuigen gebruik mogen maken indien zij over de daarvoor vereiste 

diploma's beschikken. A - leden krijgen, indien gewenst, in verenigingsverband 

instructie om deze diploma's (zeilen en/ of roeien) te behalen.  

 

B - leden 

B - leden zijn volwassen leden, ouder dan 21 jaar, die van de faciliteiten van 

de vereniging gebruik mogen maken met uitzondering van de 

verenigingsvaartuigen. Zij hebben geen recht op instructie, tenzij zij hun 

lidmaatschap omzetten in een A - lidmaatschap.  

 

Jeugdleden en Studentenleden 

Jeugdleden zijn ouder dan 12 jaar, maar nog geen 21 jaar. Zij mogen, mits in het 

bezit van de vereiste diploma's, gebruik maken van de verenigingsvloot. 

Studentenleden zijn A - leden boven 2 1 jaar, die een voltijdstudie volgen en in 

het bezit zijn van zowel een geldige Ov - studentenkaart als ook een 

studentenpas (kopieën dienen als bijlage met het aanmeldingsformulier 

meegezonden te worden). Een studentenlidmaatschap geldt voor één 

kalenderjaar en vervalt automatisch aan het einde van dat jaar, tenzij dit 

opnieuw voor 1 november bij de secretaris wordt aangevraagd.  

 

Aspirant - leden 

Aspirant - leden zijn jonger dan 12 jaar en kunnen toetreden wanneer zij bij 

aanvang van het verenigingsjaar leerling zijn van ten minste groep vier van het 

basisonderwijs.  

 



 
Gezinsleden 

 

Voor een gezinslidmaatschap komen in aanmerking:  

- de man of vrouw van een echtpaar; 

- één van beide partners van "samenlevers" indien er sprake is van een 

gemeenschappelijke huishouding; d.w.z. een gemeenschappelijk adres. 

Voor één gezin zal in 2019 niet meer dan € 845,- per jaar aan contributie / € 100,- 

entreegeld verschuldigd zijn.  

 

Lidmaatschap van de Roei - en Zeilvereniging ‘Gouda’ houdt tevens in dat de 

vereniging één afdracht aan Watersportverbond of KNRB(Roeibond) verricht. 

Indien een lid van ons vraagt bij twee Bonden ingeschreven te zijn, dan zal de 

vereniging € 30, - extra aan een lid in rekening brengen (jeugd €15,-). Voor 

nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze 

vereniging .    

 


