
Voor het jaar 2022 zijn de contributies en bijdragen als volgt vastgesteld: 

Contributies 

1. Gewone leden (niet vallend onder 2, 3, 4 of 5): € 418 (excl. korting € 430; 2021: € 409 incl. 
korting en € 421 excl. korting) 

2. Gewone leden, wonend in Noord of Zuid Holland, Utrecht of Z. Flevoland, buiten de postcodes 
10.. t/m 15..., 20..., 21.., 24.. of 36.. en leden tot 27 jaar (gemeten per 31-12-2021): € 310 (excl. 
korting € 319; 2021: € 303 incl. korting en € 312 excl. korting) 

3. Gewone leden wonend in Nederland buiten Noord- of Zuid-Holland, Utrecht of Z. Flevoland; 
jeugdleden tot 14 jaar (gemeten per 31-12-2021): € 216 (excl. korting € 222; 2021: € 211 incl. 
korting en € 217 excl. korting) 

4. Sociëteitsleden: € 173 (excl. korting € 178; 2021: € 169 incl. korting en € 174 excl. korting) 
5. Zeillid (= Sociëiteitslid + vignet): € 274 (excl. korting € 282; 2021: € 268 incl. korting en € 276 

excl. korting) 
6. Vignet: € 101 (excl. korting € 104; 2021: € 99 incl. korting en € 102 excl. korting) 
7. Leden wonend buiten Nederland: €162 (excl. korting € 167; 2021: € 158 incl. korting en € 163 

excl. korting) 

Bijdragen 

a. K.N.R.B. (verplicht) 
- junioren € 22,39, inclusief bijdrage NOC*NSF 
- senioren € 39,86, inclusief bijdrage NOC*NSF 

b. Kleedkastje (optioneel): € 35 
c. Watersportverbond (indien van toepassing): € 21,70 
d. Entreegeld nieuwe leden, niet vallend onder e: € 215 (2021: € 210) 
e. Entreegeld nieuwe leden jonger dan 27 jaar (gemeten per 31-12-2022): € 101 (2021: € 99)  
f. Toeslag voor betalen in 10 termijnen: € 40.  NB. Hierbij is een incassomachtiging verplicht. 

Vaststelling van de contributie 

De door De Hoop gebruikte index, conform hetgeen in het Huishoudelijk Regelement is bepaald, 
ten behoeve van de vaststelling van de contributie en andere aan indexatie onderhevige bedragen, 
is de CBS-index CAO-lonen. Hierbij is 2010 = 100. Berekening: jaargemiddelde december 2019 t/m 
november 2020 (117,59) versus jaargemiddelde december 2020 t/m november 2021 (120,15). Het 
indexatiepercentage is daarmee vastgesteld op +2,18%. 

Noot 

De contributieverhoging in 2021 die als korting aan de leden is teruggegeven zal aankomend jaar 
niet zal worden ingelopen. Met andere woorden: de korting die in 2021 is verleend, wordt in 2022 
nogmaals toegekend.  

Betaling  

De contributienota’s worden in januari 2022 per mail worden verstuurd. Leden van wie het 
mailadres onbekend is, ontvangen de nota per post. De contributie en bijdragen dienen voor 1 
februari 2022 te zijn voldaan. Van leden die een incassomachtiging hebben afgegeven, zal het 
verschuldigde bedrag eind januari 2022 worden geïncasseerd. Bij betaling in termijnen wordt de 
eerste termijn eveneens geïnd eind januari 2021 (laatste termijn eind oktober). 

Paul van Dijk, Penningmeester 


