
 

 

    Reglement contributie 

 

 

Leden hebben de keuze uit 3 varianten: 

 

1. Alleen lid van WSV de Veldlopers EUR 15,00 per jaar 

- u bent dus geen lid meer van de KWBN 

- u krijgt EUR 1,00 korting alleen op onze eigen wandeltochten 

- u ontvangt ons clubblad digitaal of per post 

 

2. Basislidmaatschap KWBN en lid van WSV de Veldlopers EUR 25,00 per jaar 

- u ontvangt een wandelvoordeelpas van de KWBN 

- u krijgt EUR 1,00 korting op alle wandeltochten 

- gratis wandelagenda der beide Limburgen 

- u ontvangt ons clubblad digitaal of per post 

 

3. Standaardlidmaatschap KWBN en lid van WSV de Veldlopers EUR 31,00 per jaar 

- u ontvangt een wandelvoordeelpas van de KWBN 

- u ontvangt 5 x per jaar het magazine Wandel.nl 

- u ontvangt jaarlijks de jaargids met alle tochten van Nederland 

- u krijgt EUR 1,00 korting op alle wandeltochten 

- gratis wandelagenda der beide Limburgen 

- u ontvangt ons clubblad digitaal of per post 

 

Ad 1: Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die af en toe wandelen en alleen op onze tochten korting 

ontvangen. U leest Wandel.nl niet of nauwelijks. U raadpleegt informatie via internet of de wandelapp. 

 

Ad 2: Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die regelmatig wandelen en korting ontvangen. Ook deze groep 

wandelaars heeft geen of weinig behoefte aan Wandel.nl. Alle informatie zoekt u op via internet of de 

wandelapp. Dit lidmaatschap is ook bestemd voor leden waarvan de partner ook lid is van onze club. 

 

Ad 3: Dit lidmaatschap hebben de meeste leden nu. Deze groep vindt het prettig om Wandel.nl en de jaargids 

te ontvangen. 

 
Jeugdleden tot 14 jaar betalen de helft van bovengenoemde bedragen. 

 

Gezinsleden betalen EUR 70,00 per jaar. Leden vanaf 18 jaar zijn geen lid meer binnen het 

gezinslidmaatschap en dienen zich apart aan te melden als lid. 

 

Leden met partner betalen dus EUR 56,00 per jaar (1 x basis en 1 x standaardlidmaatschap). 

 

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en kan per kwartaal of jaar betaald worden. Betaling kan 

geschieden per bank of per giro (eventueel automatisch). 

 

Bank: Rabobank Centraal Zuid-Limburg, rekeningnummer: NL60 RABO 0117 8971 40 t.n.v. van:  

W.S.V. de Veldlopers. 

 

Aan alle leden die een contributieachterstand hebben, wordt in de maand december éénmalig een herinnering 

gestuurd over het lopend boekjaar. Is de contributie per 1 januari van het volgend boekjaar niet ontvangen, 

dan wordt het lid geacht geen prijs meer te stellen op het lidmaatschap en wordt deze van de ledenlijst 

afgeschreven. 

 

Wil men hierna weer lid worden, dan dient eerst de achterstallige contributie alsnog betaald te worden. 

 

Dit reglement is op 24 maart 2017, conform artikel 20, lid 1 van de Statuten, geaccordeerd door de leden en 

vervangt daarmee het voorgaande reglement contributie. 


