
 
          Januari 2023 

Beste Leden,  
Beste Sportvrienden, 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte sturen wij jullie hierbij graag de uitnodiging tot betaling van de lidgelden 
voor onze club.  

 

De lidgelden voor 2023 gaan lichtjes omhoog dit jaar.  
Wegens de algemene prijsstijging en de indexering van de pacht werden de lidgelden herbekeken.  
Daarnaast werd de verhouding tussen skiënde familie en skiënd lid gewijzigd.  
De bijdrage voor WSV is vanaf 2023 inbegrepen in het lidgeld. Het werkgeld blijft gelijk.  

 

We streven er naar om zoveel mogelijk te betalen via overschrijving.  
Kom je toch liever op de club betalen? Dit kan op zondag middag 26/02/2023 – 14u-17u.  

 

Mogen we je vragen om alle leden aan te melden via onderstaande link – dit ter vervanging van het 
document dat andere jaren terug gemaild mocht worden;  
Gelieve ook je inkomkaart(en) te registreren. Niet geregistreerde kaarten worden automatisch 
geblokkeerd.  
 https://forms.gle/TT7QurG9MMpXzBpQ9 
 

Lidgelden 2023 : 

Booteigenaars 900€* + 150€ werkgeld (max.4 personen, wonende op één adres) 
per bijkomend kind +10€  
(nieuwe leden +600€, éénmalige toetreding) 

Extra steigerplek onder de brug 250€ 

Skiënde familie 650€* + 150€ werkgeld (max.4 personen, wonende op één adres) 
per bijkomend kind +10€  
(nieuwe leden +150€, éénmalige toetreding) 

Skiënd lid 400€* + 150€ werkgeld 
(nieuwe leden +125€, éénmalige toetreding) 

Jeugdlid tot 21j 200€ 

Varend lid 175€ (onder strikte voorwaarden) 

Steunend lid 30€ 

Steunende familie 50€ 

*T.e.m. 28/02/2023 – nadien komt er 50€ extra bij  

 

Uiteraard zal er ook dit jaar weer rekening gehouden worden met de leden die op de werkdag een 
handje hebben toegestoken.  

 

https://forms.gle/TT7QurG9MMpXzBpQ9


 
 
 
 

i) Gelieve het vernieuwde verzekeringsbewijs van je boot (volgens vervaldag), tijdig door te 
mailen naar de havenmeester. 
secretariaat@swk-waterski.be – t.a.v. Havenmeester 
 

ii) Lidgelden mogen overgeschreven worden naar onderstaande rekening nummer met 
vermelding;  

“ Lidgeld 2023 + naam hoofdlid” 

IBAN BE62 4163 1333 6161 

 

 

Mogen we er op rekenen dat de betalingen tijdig gebeuren, zodoende dat wij onze pacht op tijd in 
orde kunnen brengen.  

 

Wij hopen je opnieuw tot onze leden te mogen rekenen & wensen jullie alvast een aangenaam 
skiseizoen 2023 toe!  

 

 

 

Met sportieve groeten,      Het bestuur. 
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