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ZWEMVERENIGING LIER VZW 

 
Kazernedreef 100 

2500 Lier 

 
 

www.zwemvereniginglier.be  BE45 9796 5490 3989 

 

Annex : “Prijzen” 
 

Geldig vanaf Seizoen 2016-2017 

 
Jaarlijkse lidgelden dienen voor 31/8 overgeschreven te worden op rekening BE45 9796 5490 3989 
Met als vermelding <naam zwemmer – lidgeld 2016-2017 
 
Zwemschool 
 
Jaarlijks lidgeld : 50 € + 10€ x maanden in zwemseizoen (=10 maanden indien van september tot juni) 
 
Zwemclub 
 
Jaarlijks lidgeld : 50 € 
 
Maandabonnementen zwemclub 

 
  

Zwemgroep €

Zwemklasje 15,00 €

Eendjes 20,00 €

Benjamins 20,00 €

Miniemen 25,00 €

Cadetten 25,00 €

Juniors 30,00 €

Seniors 30,00 €

Pre-masters 15,00 €

Masters 15,00 €

Recreatie 15,00 €
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Geldig vanaf Seizoen 2017-2018 

 
Jaarlijkse Lidgelden 
 
Zwemschool 
 
Jaarlijks lidgeld : 60 € + 10€ x maanden in zwemseizoen (=10 maanden indien van september tot juni) 
160 € eenmalig te betalen. Voor zwemmers die later dan september starten zal het jaargeld pro rata 
berekend worden. 
 
Instap oktober  150 € 
Instap november 140 € 
Instap december 130 € 
Instap januari  120 € 
Instap februari  110 € 
Instap maart  100 € 
Instap april    90 € 
 
(geen instap momenten na april) 
 
Zwemclub 
 
Jaarlijks lidgeld : 60 € (*) 
 
(*) Uitpas/Gomor 
 
Voor houders van een Uitpas met de Gomor aanduiding geven we een korting van 50% op het vaste bedrag 
van het jaarlijks lidgeld. Deze zwemmers betalen dus 30 € ipv 60 €. 
 
Jaarlijkse lidgelden dienen voor 31/8 overgeschreven te worden op rekening BE45 9796 5490 3989 
Met als vermelding : <naam zwemmer> – lidgeld 2017-2018 
 
Maandgelden 
 
Zwemclub 
 

Zwemgroep € 

Zwemklasje 15,00 € 

Eendjes 15,00 € 

Benjamins 20,00 € 

Miniemen 25,00 € 

Cadetten 30,00 € 

Juniors 30,00 € 

Seniors 30,00 € 

Recreatie 10,00 € 

Pré-Masters 15,00 € 

Masters 15,00 € 

 
Maandgelden dienen voor elke 1e van de maand overgeschreven te worden op rekening  
BE45 9796 5490 3989 
Met als vermelding : <naam zwemmer> – maandgeld <maand+jaar> 
 
10-uren kaart 
 
Kost kaart : 20 € voor 10 zwembeurten van 1 uur 
(Voor de voorwaarden zie huishoudelijk reglement) 
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Geldig vanaf Seizoen 2018-2019 

 
Jaarlijkse Lidgelden 
 
Zwemschool 
 
Jaarlijks lidgeld : 60 € + 10€ x maanden in zwemseizoen (=10 maanden indien van september tot juni) 
160 € eenmalig te betalen. Voor zwemmers die later dan september starten zal het jaargeld pro rata 
berekend worden. 
 
Instap oktober  150 € 
Instap november 140 € 
Instap december 130 € 
Instap januari  120 € 
Instap februari  110 € 
Instap maart  100 € 
 
(geen instap momenten na maart) 
 
Zwemclub 
 
Jaarlijks lidgeld : 60 € (*) 
 
(*) Uitpas/Gomor 
 
Voor houders van een Uitpas met de Gomor aanduiding geven we een korting van 50% op het vaste bedrag 
van het jaarlijks lidgeld. Deze zwemmers betalen dus 30 € ipv 60 €. 
 
Jaarlijkse lidgelden dienen voor 31/8 overgeschreven te worden op rekening BE45 9796 5490 3989 
Met als vermelding : <naam zwemmer> – lidgeld 2018-2019 
 
Maandgelden 
 
Zwemclub 
 

Zwemgroep € 

Zwemklasje 15,00 € 

Eendjes 15,00 € 

Benjamins 20,00 € 

Miniemen 25,00 € 

Cadetten 30,00 € 

Juniors 30,00 € 

Seniors 30,00 € 

Sportzwemmen 10,00 € 

(Pré)Masters 15,00 € 

M-Zwemmen 5,00 € 

 
Maandgelden dienen voor elke 1e van de maand overgeschreven te worden op rekening  
BE45 9796 5490 3989 
Met als vermelding : <naam zwemmer> – maandgeld <maand+jaar> 
 
10-uren kaart 
 
Kost kaart : 20 € voor 10 zwembeurten van 1 uur 
(Voor de voorwaarden zie huishoudelijk reglement) 
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Geldig vanaf Seizoen 2019-2020 

 
Jaarlijkse Lidgelden 
 
Zwemschool 
 
Jaarlijks lidgeld : 60 € + 10€ x maanden in zwemseizoen (=10 maanden indien van september tot juni) 
160 € eenmalig te betalen. Voor zwemmers die later dan september starten zal het jaargeld pro rata 
berekend worden. 
 
Instap februari  110 € 
 
Zwemclub 
 
Jaarlijks lidgeld : 60 € (*) 
 
(*) Uitpas met kansentarief 
 
Voor houders van een Uitpas met kansentarief aanduiding geven we een korting van 50% op het vaste 
bedrag van het jaarlijks lidgeld. Deze zwemmers betalen dus 30 € ipv 60 €. 
 
Jaarlijkse lidgelden dienen voor 31/8 overgeschreven te worden op rekening BE45 9796 5490 3989 
Met als vermelding : <naam zwemmer> – lidgeld 2019-2020 
 
Maandgelden 
 
Zwemclub 
 

Zwemgroep € 

Eendjes 15,00 € + 5,00 € 

Benjamins 25,00 € + 5,00 € 

Miniemen 35,00 € + 5,00 € 

Cadetten 35,00 € + 5,00 € 

Juniors 35,00 € + 5,00 € 

Seniors 35,00 € + 5,00 € 

Sportzwemmen 10,00 € 

(Pré)Masters 15,00 € 

 
Maandgelden dienen voor elke 1e van de maand overgeschreven te worden op rekening  
BE45 9796 5490 3989 
Met als vermelding : <naam zwemmer> – maandgeld <maand+jaar> 
 
10-uren kaart 
 
Kost kaart : 20 € voor 10 zwembeurten van 1 uur 
(Voor de voorwaarden zie huishoudelijk reglement) 
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Geldig vanaf Seizoen 2019-2020 

 
Jaarlijkse Lidgelden 
 
Zwemschool 
 
Jaarlijks lidgeld : 160 € (bij instap in januari 120 €) 
 
Uitpas met kansentarief : Voor houders van een uitpas met kansentarief aanduiding betalen slechts 32 € 
voor een heel seizoen ongeacht instapmoment. 
 
Zwemclub 
 
Jaarlijks lidgeld : 60 € 
 
Jaarlijkse lidgelden dienen voor 31/7 overgeschreven te worden op rekening BE45 9796 5490 3989 
Met als vermelding : <naam zwemmer> – lidgeld 2020-2021 
 
Maandgelden 
 
Zwemclub 
 

Zwemgroep € 

Groep Jolien (Eendjes) 15,00 € 

Groep Sven (Benjamins) 25,00 € 

Groep Cindy (Miniemen & Cadetten) 35,00 € 

Groep Ellen (Juniors & Seniors) 40,00 € 

Sportzwemmen / Recreatie 10,00 € 

(Pré)Masters 15,00 € 

 
Maandgelden worden in 2 schijven betaald : 
1e schijf voor 31/8/2020 -> september tot december (4x maandgeld) 
2e schijf voor 31/12/2020 -> januari tot juni (6x maandgeld)  
 
Bedrag dient overgeschreven te worden op rekening BE45 9796 5490 3989 
Met als vermelding : <naam zwemmer> – maandgeld <maand van – maand tot> 
 
Uitpas met kansentarief : houders van een uitpas met kansentarief betalen slechts 20% van het lidgeld en 
het maandgeld. 


