
 

Contributies DIJC kunstrijden 2022-2023 

 

Voor het winterseizoen 2022-2023 (8 oktober 2022 tot en met 11 maart 2023) gelden contributies 

zoals vermeld in onderstaande tabel. 

De totale contributie is als volgt opgebouwd: 

• 30 euro algemene lidmaatschapskosten (voor organisatie en administratie van de 

vereniging) 

• De bedragen volgens de tabel voor de ijstrainingen die worden afgenomen. De bedragen in 

de tabel zijn de totaalbedragen voor een training gedurende het gehele winterseizoen. 

• Voor leden die meedoen aan de droogtraining op zaterdag (voor sommige groepen 

verplicht) wordt een extra bedrag van 50 euro in rekening gebracht (ook voor het gehele 

seizoen) 

• Kosten voor ballet (voor sommige groepen verplicht) worden niet door DIJC verrekend, maar 

lopen rechtstreeks via de balletschool. DIJC heeft aanbod voor ballet geregeld met Almax 

dansstudio in Deventer, maar het staat leden vrij om voor een andere balletschool te kiezen. 

• De bedragen (steeds voor het hele seizoen) in de tabel zijn als volgt opgebouwd: 

o Alle rijders in wedstrijdgroepen betalen 170 euro per klokuur 

o Uitzondering is de wedstrijdgroep 2C (jonge beginnende wedstrijdrijders). Zij 

betalen het “instaptarief” van 155 euro 

o Alle recreatieve schaatsers tot 18 jaar betalen 140 euro per uur 

o Alle recreatieve schaatsers van 18+ betalen 170 euro per uur 

o De training op maandag heeft voor alle deelnemers een aangepaste prijs (80 euro); 

dit is een training waaraan men om-de-week deelneemt (volgens schema dat aan 

het begin van het seizoen wordt bepaald) 

o De showtraining op woensdag heeft voor deelnemers uit alle groepen een 

contributie van 140 euro (ongeacht schaatsniveau en leeftijd). 

 

Let op: naast contributie zal de vereniging ook kosten in rekening brengen voor bijv. deelname aan 

wedstrijden en testen. Dit kan gaan over inschrijvingskosten (wanneer die door de vereniging zijn 

voorgeschoten) of begeleidingskosten (13 euro per lid per wedstrijd). Alle kosten worden via 

automatische incasso geïnd. Bij vragen over betalingen en contributies, neem contact op met de 

penningmeester: ronald.dehaan@deventerijsclub.nl 

 

Bovengenoemde contributies gelden voor het gehele seizoen. Bij inschrijving voor het seizoen 

verbindt een lid zich ook automatisch aan het betalen van de bijbehorende contributies voor het 

gehele seizoen. Wanneer bij inschrijving gelijk wordt aangegeven dat men slechts een gedeelte van 

het seizoen kan trainen (bijv. door verhuizing of werkzaamheden in het buitenland) dan kan in 

overleg met het bestuur een aangepaste regeling worden besproken. Ook in het geval van langdurige 

uitval door ziekte (>6 weken): neem contact op met het bestuur. 
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