
  
   Contributie Turnselectie 

  
Tot 1 juli 2021 gelden de hierna volgende contributietarieven per maand.  
In augustus is geen contributie verschuldigd.  
De contributie wordt maandelijks geïnd via automatische incasso. De bedragen zijn inclusief 
de KNGU-bondscontributie. 
 

Trainingsuren Maandtarief 
per week (10 mnd/jr) 
  
     1      14,80 
     1,5      22,20 
     2      29,60 
     2,5      37,00 
     3      44,40 
     3,5      51,80 
     4      59,20 
     4,5      66,60 
     5      74,00 
     5,5      81,40 
     6      88,80 
     6,5      96,20 
     7    103,60 
     7,5    111,00 
     8    118,40 
     8,5    125,80 
     9 en meer    133,20 

 
Inschrijfgeld lidmaatschap   
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en wordt tegelijk met de eerste contributie in rekening gebracht. 
 
Wedstrijdtoeslag turnselectie 
Leden van de turnselectie die deelnemen aan KNGU-wedstrijden betalen naast de maandelijkse 
contributie eenmalig per seizoen een bijdrage in de kosten van de KNGU-turnwedstijden.  
De hoogte van de toeslag hangt samen met het verwachte aantal wedstrijden waaraan zij 
deelnemen. Uit de toeslag worden de kosten betaald van: wedstrijdsecretariaat, wedstrijd-paspoorten, 
jurykosten, reiskosten, begeleidingskosten en zaalhuur.  
 
Het tarief van de wedstrijdtoeslag voor het seizoen 2020/21 moet nog worden vastgesteld. 
 
De wedstrijdtoeslag is niet bedoeld voor de betaling van de kosten van deelname aan turntoernooien.  
De deelname aan toernooien en andere turn-evenementen is geheel vrijwillig, en de kosten daarvan 
worden achteraf apart gefactureerd naar de deelnemers. 
Deelname aan de eigen jaarlijkse Mobilee Clubkampioenschappen is uiteraard gratis. 
 
Meewerken bij turnwedstrijden in Woerden 
De meeste turnwedstrijden vinden elders plaats, maar sommige in Woerden. Een aantal kleine 
wedstrijden (turncompetitie) in de turnhal, maar incidenteel ook een grote districtswedstrijd in de 
sporthal. Voor deze wedstrijden doen we een beroep op ouders van turnsters om een dagdeel een 
bepaalde taak in te vullen.  U wordt hiervoor apart benaderd. 
 
Administratiekosten facturen 
Indien de contributie-inning niet via automatische incasso plaatsvindt maar per factuur dan wordt een 
opslag van 1,50 euro per factuur in rekening gebracht. 
 
Tarief meetrainen 
Turnsters van andere verenigingen die toestemming hebben gekregen om met Mobilee mee te trainen 
(maar geen lid worden van Mobilee) betalen een tarief van 6 euro per trainingsuur (= 24 euro per 
maand per trainingsuur). 


