
Studententarief 
 

ZV Scholtenhagen doet er alles aan om de kosten van het lidmaatschap zo laag mogelijk te houden.  

Op basis van leeftijdscategorie, sporttype en trainingsintensiteit zijn de verschillende contributie bedragen 

vastgesteld. Op deze wijze draagt elk lid evenredig bij aan de kosten die de vereniging maakt om het zwemmen 

en waterpolo mogelijk te maken.  

 

Soms zijn er leden die vanwege hun studie overwegen te stoppen. Omdat zij geen trainingen van ZV 

Scholtenhagen meer kunnen bijwonen zoeken ze veelal een zwem- of waterpoloclub op in de stad waar ze 

studeren. Dat brengt dan wel dubbele kosten met zich mee wat kan leiden tot het opzeggen van hun 

lidmaatschap bij ZV Scholtenhagen. De regeling die tot eind 2016 werd gehanteerd leek niet sluitend genoeg. En 

om misverstanden te voorkomen is er een nieuwe beschrijving opgesteld welke tijdens de ALV 2017 is 

vastgesteld.  

 

Om te voorkomen dat leden (tijdelijk) opzeggen wil ZV Scholtenhagen deze leden tegemoet komen met een 

aangepast lidmaatschap, het studententarief. Echter zijn hieraan strikte voorwaarden verbonden.  

 

Voorwaarden en richtlijnen: 

 Het lid kan vanwege de reisafstand (tussen studieplaats en verenigingsplaats) door de weeks geen 

trainingen volgen in Haakbergen. 

 Het lid is uitwonend, en verblijft door de weeks dan ook in de studieplaats. Dat betekent dat het lid een 

andere woon- en verblijfplaats heeft dan oorspronkelijk geregistreerd, veelal bij de ouders. 

 Het lid doet een schriftelijk verzoek aan het bestuur van ZV Scholtenhagen en motiveert waarom hij/zij 

denkt in aanmerking te komen voor het studententarief. 

 Het bestuur bepaalt uiteindelijk of de aanvraag compleet en gehonoreerd kan worden. 

 Na afloop van de kortingsperiode is het lid verplicht de regeling stop te zetten. Indien dat niet gebeurd is 

de vereniging gerechtigd is de teveel gegeven korting alsnog te incasseren.  

 De kosten van het studentenlidmaatschap bedragen € 35,00 per jaar en worden in het 1e kwartaal 

geïncasseerd. 

 

 

 

 

 

 

  



Aanvraagformulier Studententarief 
 

Achternaam  

 

Tussenvoegsel  

 

Voornaam  

 

Geboortedatum  

 

 

Huidige adres (zoals vermeld in 

Sportlink) 

Straatnaam  

 Postcode  

 Woonplaats  

Tijdelijke (studie)adres Straatnaam  

 Postcode  

 Woonplaats   

   

Welke studie ga je volgen?  

Wat is de looptijd van deze studie? Startdatum: 

 

 

Einddatum: 

 

 

Motiveer waarom je in aanmerking 

wilt komen voor het 

studententarief.  

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling bestuur 

 

(wordt ingevuld door het bestuur) 

 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden: 

 

(wordt ingevuld door het bestuur) 

 

 

 

 

 


