
Volwassenen

Jaarlijkse contributie (artikel 18, eerste lid van het HR)
  Persoonsgebonden deel 310,66 305,17

  Adresgebonden deel 59,27 + 58,22 +

  Subtotaal jaarlijkse contributie 369,93 363,39

Verplichte bijdragen (artikel 18, tweede lid van het HR)

  Schaderisicoreserve 4,31 4,23

  KNRB 38,96 38,27

  NOC*NSF (p.m., nog niet vastgesteld) 0,28 0,28

  Bonds/ verenigingsmedium 0,00 + 0,00 +

  Subtotaal verplichte bijdragen 43,55 + 42,78 +

Totaal (jaarlijkse contributie + verplichte bijdragen) 413,48 406,17

Jaarlijkse contributie (artikel 18, eerste lid van het HR)
217,33 213,49

  Adresgebonden deel 59,27 + 58,22

  Subtotaal jaarlijkse contributie 276,60 271,71

Verplichte bijdragen (artikel 18, tweede lid van het HR)
  Schaderisicoreserve 4,31 4,23

  KNRB 21,89 21,50

  NOC*NSF (p.m., nog niet vastgesteld voor 2021) 0,16 0,16

  Bonds/ verenigingsmedium 0,00 + 0,00 +
  Subtotaal verplichte bijdragen 26,35 + 25,89 +

Totaal (jaarlijkse contributie + verplichte bijdragen) 302,95 297,60

Huur kluisje 15,00

Borg bij vervanging van een vermiste toegangspas 20,00

Indoortraining

  1x per week 45,00

  1x per week, jeugdtarief 40,00

  2x per week 75,00

Outdoortraining 40,00

Combinatie in- en outdoortraining 77,00

206,74 -/-

59,27 -/-

127,37 -/-

89,11 -/-

39,24 -/-

22,05 -/-

5,00 -/-

Donateurs
Minimumbijdrage per jaar (individu) 25,00

Minimumbijdrage per jaar (gezin) 27,50

Extra/ overig

Jeugdleden

Kortingen (peildatum 1 januari)
Gereduceerd lidmaatschap volwassenen, niet roeien, wel vrijwilliger;

  50% korting op de som van de jaarlijkse contributie en verplichte bijdragen:

Extra gezinslid; het adresgebonden deel van de jaarlijkse contributie is

 niet-verschuldigd, per extra gezinslid:

Buitenlidmaatschap, afstand tot Groningen meer dan 100 km;

  41% korting op het persoonsgebonden deel van de jaarlijkse contributie:

Automatische incasso, EUR 5,-- korting, per lid, per kalenderjaar:

  per volwassene

Nevenlidmaatschap, een andere roeivereniging draagt de bijdragen voor

  de KNRB en het NOC*NSF af in plaats van De Hunze:

  per volwassene

  per jeugdlid  

  per jeugdlid

20202021

  Persoonsgebonden deel
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Nieuwe leden

Borg toegangspas 20,00

Entreegeld 50,00 +

Entreekosten 70,00

Totaal (jaarlijkse contributie + verplichte bijdragen + entreekosten)

Lidmaatschap vangt aan in: volw. jeugd

januari, februari of maart 0% 483,48 372,95

april 10% 446,48 345,29

mei 20% 409,49 317,63

juni 30% 372,50 289,97

juli 40% 335,50 262,31

augustus 50% 298,51 234,65

september 60% 261,52 206,99

oktober 70% 224,52 179,33

november 80% 187,53 151,67

december 90% 150,54 124,01

In principe geen restitutie van de contributie.

Jeugdleden die in het najaar gaan studeren kunnen per 1 september uitstromen (liefst melden voor 1 januari).

Overige bijzondere omstandigheden (na toestemming van bestuur).

Opzeggingen

vermindering contributie:

Degene die voor 31 maart van enig verenigingsjaar lid wordt van de vereniging, is de volledige contributie en verplichte bijdragen 

verschuldigd. Voor degene die lid wordt na 31 maart van enig verenigingsjaar, wordt de contributie voor elke maand die het 

lidmaatschap later ingaat met één tiende deel verminderd (artikel 18, derde lid, van het Huishoudelijk Reglement).

Heb je geroeid bij A.G.S.R. Gyas of G.S.R. Aegir? Als je ná 1 september instroomt, dan betaal je geen entreegeld

  en voor de rest van het kalenderjaar geen contributie.
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