
e.w.v. 
enschedese watersportvereniging.w.v. 

Tarieven  2022 - 2023 

Contribu2es voor de periode 01-04-2022 t/m 31-03-2023 
Seniorleden         Standaard lidmaatschap €       110,00   * 
Seniorleden        ( Zonder boot, zonder lidmaatschap Watersportverbond )  €        98,00 
Gezinsleden        ( Echtgenoot / partner en kinderen van 12 t/m 17 jaar ) €         25,00 ** 
Gezinsleden        ( Zonder lidmaatschap Watersportverbond ) €        15,00  
Juniorleden         ( Zelfstandig, de ouders zijn géén lid ) €         30,00 

 (*   ) Incl. € 21,20  Watersportverbond  ( € 88,80 + € 21,20) 
 (**) incl.  € 10,60  Watersportverbond  ( € 14,40 + € 10,60)  

Entreegeld: 
Senior leden  € 49,50 
Gezins leden (definiSe, zie boven)           graSs 
Junior leden (definiSe, zie boven)          graSs 
ContribuSe gelden, liggelden en bijkomende kosten worden m.b.v. een incassomachSging geïnd   

Liggelden: 
Winterseizoen (1 oktober - 1 april): vaste bijdrage + L. x B.  x  € 6,25 
Zomerseizoen (1 april - 1 oktober): vaste bijdrage + L. x B.  x  € 6,25 

De vaste bijdrage per jaar (o.a. voor gebruik stroom, water, Ford Knox  etc. )     €      30,00   
Deze bijdrage wordt maar één maal per jaar toegepast indien er van een winter- of een zomerseizoen gebruik gemaakt wordt. 
         
Passanten:  Zeil- en motorboot passanten betalen € 1,00 per meter bootlengte per dag.   

Extra ligdagen: 
Extra ligdagen zie Terrein en Haven Reglement art. 7, 9.3 en 9.4. Na 1 april heec men recht op zeven graSs ligdagen in het 
water inclusief stroom, daarna betaald men €  3,-  per dag met een maximum van het seizoenbedrag voor de afmeSngen van 
het schip, exclusief stroomverbruik. 

Hellingen: 
Tarief uitsluitend voor EWV leden voor het uit- en in het water licen. 
Tarief: vast € 27,50  + € 4,00 per meter bootlengte. 
Afspuiten dient Sjdens het hellingen te geschieden, kosten €  20,00 
Verplaatsingskosten boot op de wal € 100,-  

Kosten en regels m.b.t. electriciteitsgebruik: 
• Het Terrein en Haven Reglement blijc op dit punt van kracht. 
• De vereniging beschikt over meerdere electriciteits kasten met daarin meerdere aansluiSngen, en per aansluiSng een 
kwh-meter en zekering.  

De kosten voor stroom bedragen €   0,38  voor elke Kwh 
Het laden van accu’s tbv. elektrisch varen kan uitsluitend pas na overleg met en registraSe door dienstdoende havenmeester     

Jaarlijkse verhogingen: 
De bedragen van contribuSe, helling- en liggelden en elektra worden jaarlijks geïndexeerd. 

Pas toegangspoorten: 
Voor toegang op het terrein is een pas nodig die te verkrijgen is bij Ben Brinkman ( 06-53715659 ) en voor passanten bij de 
dienstdoende  havenmeester ( 06-15582883) 
De borgsom voor deze pas voor Leden bedraagt: € 30,-. Deze dienst evenals contribuSe gelden per bank betaald te worden.  
(Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt deze borg nadat de pas bij Ben Brinkman is ingeleverd terugbetaald doormiddel 
van een credihactuur.) 



Verenigingsvlag: 
Zolang de voorraad strekt te verkrijgen Sjdens de bar openingsSjden in het clubhuis tegen een vergoeding van  € 8,50 


