
De contributie is afhankelijk welke variant u hebt gekozen: 

 

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

- u bent geen lid 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 (14,00) en lid van WSV de Veldlopers EUR 29,00 per jaar 

- u ontvangt de digitale wandelvoordeelpas van de KWBN 

- u krijgt EUR 1,00 korting op alle wandeltochten 

- u ontvangt ons clubblad digitaal of per post 

 

3. Compleet lidmaatschap KWBN (24,50) en lid van WSV de Veldlopers EUR 39,50 per jaar 

- u ontvangt de digitale wandelvoordeelpas van de KWBN 

- u ontvangt 4 x per jaar het magazine Wandel.nl 

- u krijgt EUR 1,00 korting op alle wandeltochten 

- 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 het blad Wandel.nl niet. U raadpleegt informatie via internet of de wandelapp. 

 

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

Ook deze groep wandelaars heeft geen behoefte aan het blad 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 is bestemd voor leden die het magazine Wandel.nl willen ontvangen. Hierin 

staan alle wandeltochten in Nederland vermeld (vanaf 2023). 

 

Jeugdleden tot 14 jaar betalen de helft van bovengenoemde bedragen. 

 

Gezinsleden met kinderen betalen 2/3 van het gekozen lidmaatschap per jaar. Leden vanaf 18 jaar 

zijn geen lid meer binnen het gezinslidmaatschap en dienen zich apart aan te melden als lid. 

 

De jaarcontributie kunt u ook per halfjaar of per kwartaal betalen. Dit kunt u aankruisen op de 

machtigingskaart. 

 

Leden die in de loop van het jaar lid worden betalen contributie over de resterende maanden. 

Heeft een lid de contributie vóór 1 juli (voor het eerste halfjaar) of vóór 1 november (voor het tweede 

halfjaar) niet betaald dan ontvangt het lid een eenmalige herinnering. Blijft betaling achterwege dan 

gaan wij ervan uit dat het lid geen prijs meer stelt op het lidmaatschap van de Veldlopers en zal 

lidmaatschap worden beëindigd. 

 

Conform de nieuwe richtlijnen van de KWBN kan een lidmaatschap jaarlijks per 31 december 

opgezegd worden. De opzegging moet voor 1 november binnen zijn bij de KWBN. Tussentijds 

opzeggen is niet mogelijk. Wanneer een lidmaatschap na 1 november wordt opgezegd, dien je 

nog 1 jaar contributie te betalen. 

 

Rob Schins 

Penningmeester 

 

 


