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Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen, hoe en wanneer moet dat?
Dat is vooral heel erg jammer, en we vragen je te laten weten waarom je je lidmaatschap wilt opzeggen.
Om je lidmaatschap op te zeggen stuur je een mail, liefst met toelichting, aan
Ledenadministratie@wvschiphol.nl. Doe dat voor 1 november voor het jaar dat daarna op 1 januari
begint.
Je bent altijd lid voor een heel kalenderjaar.
Ik wil graag in het Scholletjesbos verblijven, kan dat?
Om het Scholletjesbos te huren moet je verenigingslid zijn. Je bent verenigingslid als je:

 de jaarlijkse contributie van 57 euro betaalt
Je betaalt deze contributie automatisch als je:
 een boot in de haven hebt
 zeilinstructie hebt
 schipper van de WVS bent (zeilboot en/of e-sloep)
Je kunt ook alleen de contributie van 57 euro per jaar betalen.
Alle informatie over het Scholletjesbos kun je bekijken op https://wvschiphol.nl/scholletjesbos
Ik wil graag de eSloep huren, kan dat?
Om de eSloep te huren moet je verenigingslid zijn. Je bent verenigingslid als je:

 de jaarlijkse contributie van 57 euro betaalt
Je betaalt deze contributie automatisch als je:
 een boot in de haven hebt
 zeilinstructie hebt
 eSloep-schipper van de WVS bent
Je kunt ook alleen de contributie van 57 euro per jaar betalen.
Naast dat je verenigingslid moet zijn, moet je ook de introductie voor de eSloep met goed gevolg
hebben gedaan. Klik hier voor meer informatie over de introductie.
Ik wil graag een zeilboot gebruiken, kan dat?
Om een zeilboot te mogen gebruiken voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

1. Je bent verenigingslid en betaalt de bijdrage voor Zeilen (resp EUR 57 + EUR 76 = EUR
133 per jaar)
2. Je bent zeilboot-schipper van de WVS
Ben je nog geen schipper en wil je dat graag worden? Klik hier voor meer informatie over de
volwasseneninstructie.
Kun je wel zeilen maar ben je nog geen schipper van de WVS? Klik hier voor meer informatie over de
verkorte cursus volwasseneninstructie

Ik wil graag een Laser zeilen, kan dat?
Om een laser te mogen gebruiken voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

1. Je bent verenigingslid en betaalt de bijdrage voor Zeilen (EUR 57 + EUR 76 = EUR 133
per jaar)
2. Je bent zeilbootschipper van de WVS
3. Je hebt met goed gevolg de laser cursus gevolgd
Ben je nog geen zeilboot-schipper en wil je dat graag worden? Klik hier voor meer informatie over de
volwasseneninstructie.
Kun je wel zeilen maar ben je nog geen schipper van de WVS? Klik hier voor meer informatie over de
verkorte cursus volwasseneninstructie
Wil je graag een laser cursus volgen? Mail aan zeilen@wvschiphol.nl
Wat kost het om zeilles te volgen tot 18 jaar?
Als je deelneemt aan de instructie voor jeugd betaal je per jaar:
Lidmaatschap Vereniging junior deelnemer
EUR 17,50
Instructie jeugd
EUR 254,50
Totaal
EUR 272
Wat kost het om zeillessen voor volwassenen te volgen?
Als je deelneemt aan de volwasseneninstructie betaal je per jaar:
Lidmaatschap Vereniging
EUR 57
Bijdrage Zeilen
EUR 76
Instructievolwassenen
EUR 76
Totaal
EUR 209
De bijdrage voor de laser cursus wordt per cursus bepaald aan de hand van het aantal deelnemers.
Wat ga ik betalen om een boot in de haven te leggen, welke onderdelen worden er berekend?
Als je voor het eerst een boot in de haven, in het water, legt zijn de kosten het eerste jaar:
Lidmaatschap Vereniging
EUR 57
Entreegeld haven
EUR 18,15 per m2 schip
Liggeld
EUR 14,16 per m2 box
Watertoeristenbelasting
EUR 45,99 of 57,82 of 72,12 afhankelijk van de lengte van je schip, zie de
(gemeentelijke) tarievenlijst
Voor de volgende jaren geldt dat je geen entreegeld hoeft te betalen, tenzij je een grotere boot koopt.
De voor de extra m2 wordt dan weer entreegeld geheven.
Wanneer je je ligplaats hebt opgezegd en binnen 5 jaar terugkomt met een boot betaal je geen
entreegeld over de reeds betaalde meters.
Bij je ligplaats is een klein elektraverbruik inbegrepen. Als je meer of frequenter elektriciteit wilt
gebruiken betaal je daar apart voor.
Voor winterstalling gelden aanvullende bedragen.

Waarom moet ik contributie zeilen én contributie vereniging betalen?
Van de contributie Vereniging worden de algemene voorzieningen op de haven betaald, zoals het
parkeerterrein, ‘t Kombuis en alle sanitaire voorzieningen. Alle leden, ook de leden die niet deelnemen
aan zeilen en/of een boot in de haven hebben betalen verenigingscontributie.
Van de contributie Zeilen worden de schepen in de vaart gehouden; denk aan onderhoud, liggeld in de
zomer, stallingskosten in de winter, aanschaf materialen, etc. Logisch dat deze bijdrage niet betaald
wordt door leden die er geen gebruik van maken, bijvoorbeeld omdat ze een eigen boot in de haven
hebben.
Ik heb mijn CWO-II gehaald maar waarom moet ik toch nog contributie zeilen betalen?
Als je les hebt, betaal je naast de contributie voor Vereniging en voor Zeilen, EUR 76 voor de instructie.
Na het behalen van CWO-II betaal je geen instructiebijdrage meer, maar wel een bedrag voor het
onderhoud en andere kosten voor de boten.
Ik wil mijn ligplaats opzeggen, hoe en wanneer moet dat?
Dat is vooral heel erg jammer, en we vragen je te laten weten waarom je je ligplaats wilt opzeggen.
Om je ligplaats op te zeggen stuur je een mail, liefst met toelichting, aan
Ledenadministratie@wvschiphol.nl. Doe dat voor 1 augustus voor de winterstalling van hetzelfde jaar
of voor 1 november voor de zomerstalling die het jaar daarna begint.
Zie Havenregelement Artikel 9, te vinden via deze link: https://wvschiphol.nl/bestanden/reglementenversie-december-2019.pdf
Ik wil stoppen met de zeilinstructie, hoe moet dat?
Dat is vooral heel erg jammer, en we vragen je te laten weten waarom je er mee wilt stoppen. Om af te
melden voor de zeilinstructie stuur je een mail, liefst met toelichting, aan
Ledenadministratie@wvschiphol.nl. Doe dat voor 1 november voor het jaar dat daarna op 1 januari
begint. Meld erbij of je wel of geen lid van de vereniging wilt blijven.
Je bent altijd lid of deelnemer aan de instructie voor een heel kalenderjaar.
Tot welke leeftijd geldt het tarief voor jeugdleden?
Tot en met 18 jaar geldt het tarief voor jeugdleden. Daarna betaal je de contributies voor volwassenen.
Is er plaats beschikbaar in de winterstalling?
Winterstalling binnen in de loods: er is een lange wachtlijst
Winterstalling buiten op het terrein: meestal geen wachtlijst
Winterstalling in het water: geen wachtlijst
Is er plaats beschikbaar in de haven?
Je kunt op de website zien of er plaats beschikbaar is https://wvschiphol.nl/indeling-boxen-in-de-haven
De wachtlijst werkt als volgt:
Het laagste lidnummer op de wachtlijst krijgt als eerste een box aangeboden.

Toegangspas aanvragen of inleveren
Nieuwe passen (alleen leden) kun je aanvragen door een mail te zenden aan haven@wvschiphol.nl
De pas wordt vervolgens aangemaakt. Je krijgt een mail wanneer de pas klaar is, zodat je weet wanneer
en waar je hem kunt ophalen.
De borg voor de pas is € 25,- te voldoen via een automatisch incasso. Kosten voor een vervangende pas
zijn € 5,-. Re-activatie is gratis.
Inleveren van de pas doe je door hem in de brievenbus te doen of retour te sturen, na ontvangst
ontvang je 25 euro borg terug. Adres: WV Schiphol, Uiterweg 263A, 1431AH Aalsmeer

Algemene vragen
Mocht je vraag hierboven niet beantwoord zijn, dan kun je altijd een e-mail sturen naar één van de
onderstaande emailadressen:
Voor vragen m.b.t. ligplaatsen: haven@wvschiphol.nl
Voor vragen m.b.t. zeilen: zeilen@wvschiphol.nl
Voor vragen m.b.t. het lidmaatschap: ledenadministratie@wvschiphol.nl
Voor algemene vragen: secretaris@wvschiphol.nl

