
  

Schietsportvereniging "Willem Tell" 
 HENGELO GLD 

Aan de aspirant leden. 

U heeft de wens te kennen gegeven lid te willen worden van onze vereniging. Het zal u 
duidelijk zijn dat wij dit zeer toejuichen.  

Zoals bij elke vereniging is er contributie verschuldigd. Deze is aan het begin van het 
verenigingsjaar te voldoen. 

De contributie wordt elk jaar in de Algemene Jaar Vergadering door de leden vastgesteld 
voor het volgende jaar. 

Willem Tell heeft, voor wat betreft de contributie, een aantal categorieën:  
Senioren, Junioren tot 18**, Junioren tot 16** en gezinsleden (senior) 

**(leeftijd op 1 januari contributie jaar)  

Daarnaast is het verplicht u aan te melden bij de landelijk overkoepelende belangen 
organisatie. Dit is de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) 
Voor deze organisatie is dient Willem Tell jaarlijks een, door de KNSA vastgestelde, 
afdracht te worden betaald. Dit bedrag is eveneens gedifferentieerd naar leeftijd. 

Er bestaan daarnaast nog andere (regionale) organisaties waar u vrijwillig bij aangesloten 
kan worden. 
Ook daar dient dan een afdracht plaats te vinden. 

De jaarlijkse contributie van u kan dus bestaan uit de elementen contributie Willem Tell, 
KNSA afdracht, en (als u daarbij aangesloten wenst te zijn) de afdracht aan de regionale 
organisaties. 

2018 2019

Senioren € 152,50 € 155,00

Junioren tot 18 € 77,50 € 80,00

Junioren tot 16 € 57,50 € 60,00

Gezinsleden (senior) € 117,50 € 120,00

KNSA € 42,50 € 42,50

Schietvereninging Oost Gelderland € 13,00 € 13,00

Twentse bond



Voor de leden die geen machtiging hebben afgegeven voor de automatische incasso wordt 
de uiterste betalingstermijn contributie van het betreffende jaar vastgesteld op 1 april van 
dat jaar. 

Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november van het lopende contributie jaar bij de 
secretaris binnen te zijn. Bij overschrijding van deze termijn is het volledige bedrag voor 
het opvolgende jaar aan de overkoepelende organisatie alsmede de contributie over het 
lopende en het volgende kwartaal verschuldigd.  

Namens het Bestuur S.V. Willem Tell. 

Secretariaat: 
Elderinkweg 3 
7255 KA  Hengelo Gld 
Email: secretaris@svwillemtell-hgld.nl

mailto:secretaris@svwillemtell-hgld.nl

