Nuenen, 21 november 2018

Aan alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden
van Zwem- en Polovereniging Nuenen.
Het bestuur van de Zwem- en Polovereniging Nuenen nodigt u uit voor een
Bijzondere Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op dinsdag 11
december 2018 in de vergaderruimte van de Drietip, Sprotlaan 4-6 te Nuenen,
aanvang 20.15 uur.
De agenda van de vergadering vindt u op de achterzijde.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Zwem- & Polovereniging Nuenen,
Serge van Isterdael
Voorzitter

Agenda
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststelling van de jaarlijkse contributie
Voorstel is om de jaarcontributie per 1-1-2019 te verhogen als gevolg van de
wettelijk vastgestelde btw-stijging van 6% naar 9%. De verhoging is na rato
berekend, waardoor de relatieve stijging per afdeling verschilt.
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Master zwemmen 1x/week van € 216,25 naar € 222,00
Master zwemmen 2x/week van € 283,50 naar € 291,00
Master zwemmen om de week van € 120,00 naar € 123,00
Recreatief 1x/week van € 185,00 naar € 190,00
Recreatief 2x/week van € 273,00 naar € 281,00
Snorkelen/Duiken van € 242,00 naar € 248,00
Synchroonzwemmen 1x/week van € 185,00 naar € 190,00
Synchroonzwemmen zonder startnr. van € 325,00 naar € 334,00
Synchroonzwemmen met startnr. van € 330,00 naar € 339,00
Waterpolo Pupillen van € 185,00 naar € 190,00
Waterpolo Pupillen 2x/week van € 294,00 naar € 302,00
Waterpolo Dames van € 299,00 naar € 307,00
Waterpolo niet wedstrijd spelend van € 278,00 naar € 286,00
Waterpolo wedstrijd spelend van € 380,00 naar € 390,00
Wedstrijdzwemmen beginners van € 326,00 naar € 337,00
Wedstrijdzwemmen gevorderden van € 377,00 naar € 390,00
Wedstrijdzwemmen veel zwemmer van € 413,00 naar € 427,00
Wedstrijdzwemmen aftrainend van € 240,00 naar € 248,00

3.

Rondvraag

4.

Sluiting

