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Contributie (lesgelden) 
De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal wekelijkse trainingsuren, ongeacht de 
aard van de activiteit. De vereniging hanteert twee verschillende contributietarieven: een voor de 
Breedtesport en een voor de Wedstrijdsport Turnen Dames en Trampolinespringen. De (verplichte) 
bondscontributie is opgenomen in het contributiebedrag. 
 
Contributiebedragen 2019 
Breedtesport 

17 jaar of jonger  
- € 165 per jaar / per uur 
- € 28 voor elk kwartier extra  (dus € 112 extra per uur extra) 

18 t/m 64 jaar 
- € 195 per jaar / per uur 
- € 28 voor elk kwartier extra  (dus € 112 extra per uur extra) 

65 jaar en ouder 
- € 165 per jaar / per uur  
- € 28 voor elk kwartier extra  (dus € 112 extra per uur extra) 

(groot)ouder / kind 
- € 195 per jaar / per uur 
- € 28 voor elk kwartier extra  (dus € 112 extra per uur extra) 

 
Uitsluitend breedtesport buiten:            

- € 165 per jaar / per uur 
- € 28 voor elk kwartier extra  (dus € 112 extra per uur extra) 

 
Wedstrijdsport Turnen Dames en Trampolinespringen (contributie bij aantal trainingsuren) 

1 €    267  1,5 €    320  1,75 € 400 
2 €    480  2,5 €    533  
3 €    586  3,5 €    639 
4 €    693  4,5 €    747 
5 €    799  5,5 €    853   
6 €    906  6,5 €    960 
7 € 1,012  7,5 € 1,066 
8 € 1,119  8,5 € 1,173 
9 € 1,225  9,5 € 1,279 
10 € 1,332  10,5 € 1,374 
11 € 1,412  11,5 € 1,454 
12 € 1,492  12,5 € 1,535 
13 € 1,572  13,5 € 1,615 
14 € 1,652  14,5 € 1,679 
15 € 1,705  15,5 € 1,731 
16 € 1,759  16,5 € 1,785 
17 € 1,812  17,5 € 1,839 
18 € 1,865  18,5 € 1,892 
19 € 1,918  19,5 € 1,945 
20 € 1,972  20,5 € 1,998 
21 € 2,025 ( is maximaal) 
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De contributie wordt binnen de afdeling Breedtesport in 10 maanden via een automatische incasso 
geïnd (jan. t/m juni en sept. t/m dec.). Betalen via een factuur per kwartaal is ook mogelijk. 
Hiervoor geldt een opslag met 5% voor administratiekosten ten behoeve van GV Pro Patria 
Zoetermeer. Binnen de afdelingen Turnen Dames en Trampolinespringen wordt de contributie in 
12 maanden middels een verplichte automatische incasso geïnd. De kosten voor wedstrijden, 
evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om (instuiven, stages, kamp, onderlinge 
wedstrijden enz.) zijn niet in de contributie begrepen. Hiervoor wordt twee keer per jaar een bedrag 
in rekening gebracht. 
 
Bij deelname aan activiteiten binnen zowel de Wedstrijdsport al de Breedtesport geldt eerst de 
tabel wedstrijdsport en voor elk kwartier breedtesport wordt dit bedrag verhoogd met € 28. De 
leeftijd op 1 januari (2019) is bepalend. 
 
Totaal trainingsuren die eindigen op 0,25 uur of 0,75 uur worden, indien deze niet vermeld zijn in 
de tabel, afgerond op het eerste bovenliggende halve of hele uur. 
 
GV Pro Patria Zoetermeer accepteert Zoetermeercheques. De Zoetermeerpas is een pas voor 
mensen/gezinnen met een laag inkomen. De pas geeft korting op sportieve, leerzame en culturele 
activiteiten. Van toepassing cheques (bepaalde nummers) en een kopie van de pas kunnen alleen 
bij de ledenadministratie ingeleverd worden of gestuurd naar het postbus adres. Deze kunnen 
NOOIT bij de trainer ingeleverd worden. 
 
Verplichtingen 
Elk lid is verplicht: 

• de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de vereniging 
en de KNGU na te leven; 

• het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) te aanvaarden; 
• zich te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de vereniging en/of de 

KNGU kunnen worden geschaad; 
• alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging en de KNGU 

voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 
 


