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Gorinchem, januari 2019 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WiZZ 

Artikel 1 - AANMELDING 

De aanmelding van alle soorten lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het bureau van de 

vereniging met gebruikmaking van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier. Kandidaten worden 

conform artikel 4 lid 4 van de statuten ingedeeld in de volgende categorieën: 

1) klein bedrijf (zwembad); 
2) klein bedrijf (combinatie van zwembad en zwemschool); 
3) zwemschool; 
4) groot bedrijf (concern); 
5) kennispartner; 
6) overig. 
 
Een kandidaat behoort tot de categorie ‘klein bedrijf’ indien de SV loonsom van de kandidaat kleiner 
is dan € 9.500.000,--. Een kandidaat behoort tot de categorie ‘groot bedrijf’ indien de SV loonsom van 
de kandidaat € 9.500.000,-- bedraagt of meer.  
 
Artikel 2 - TOELATING EN ACCEPTATIE 

1. De kandidaten kunnen tot de vereniging worden toegelaten indien zij voldoen aan de bepalingen 

van de statuten en de door het bestuur vastgestelde criteria voor toelating. 

2. De beslissing tot toelating is voorgehouden aan het bestuur. 

Artikel 3 - JAARLIJKSE BIJDRAGEN 

1. De jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten, hebben als grondslag het SV 

loon van het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap, op basis van de verzamelloonstaat van de 

medewerkers die onder de CAO Zwembaden & Zwemscholen vallen. Het lidmaatschap start aan 

het begin van het volgende kwartaal waarin het lid zich aanmeldt. 

2. Elk jaar wordt de in het vorige lid bedoelde staffel geïndexeerd op basis van het loonindexcijfer 

Cao-lonen sector particuliere bedrijven van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

3. De Algemene Ledenvergadering kan op voordracht van het bestuur besluiten af te wijken van de 

in lid 1 en het voorafgaande lid de bedoelde bijdragemethodiek respectievelijk aanpassings-

systematiek. 

4. De categorie-indeling als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten en lid 1 van dit artikel, vindt 

plaats door jaarlijkse opgave door het lid van de voor hem toepasselijke categorie, welke opgave 

gewaarmerkt dient te zijn door de accountant van het lid. 

5. Leden in de categorie ‘kennispartner’ betalen een jaarlijkse bijdrage van € 1.026,-- excl. BTW. 

6. Leden in de categorie ‘overig’ betalen een jaarlijkse bijdrage van € 410,-- excl. BTW. 

7. Bij uitblijven van de opgave als bedoeld in lid 4 wordt het lid op basis van beschikbare gegevens in 

een van de categorieën in de staffel ingedeeld, met dien verstande dat deze indeling kan worden 
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gecorrigeerd als het lid zijn verzuim tot opgave van noodzakelijke gegevens opheft door alsnog, 

binnen het boekjaar waarin is gefactureerd, opgave te doen. 

8. De staffel als bedoeld in dit artikel heeft de navolgende opzet voor de heffing van de contributie 

in 2019: 

 

Klasse SV Loon CAO Zwembaden & Zwemscholen* Contributie 

 van                                          t/m (exclusief  BTW) 

1 €                  1 €        35.000 € 410 

2 €        35.001 €        70.000 € 821 

3 € 70.001 €        70.001 €      100.000 € 1.231 

4 €      100.001 €      250.000 € 1.436 

5 €      250.001 €      450.000 € 1.744 

6 €      450.001 €      750.000 € 2.052 

7 €      750.001 €   1.050.000 € 2.155 

8 €   1.050.001 €   1.450.000 € 2.360 

9 €   1.450.001 €   2.000.000 € 2.873 

10 €   2.000.001 €   3.000.000 € 3.386 

11 €   3.000.001 €   4.500.000 € 4.207 

12 €   4.500.001 €   6.500.000 € 5.335 

13 €   6.500.001 €   9.500.000 € 6.669 

14 €   9.500.001 € 14.500.000 € 9.747 

15 € 14.500.001 € 22.000.000 € 13.851 

16 € 22.000.001 € 32.000.000 € 19.494 

17 € 32.000.001 € 47.000.000 € 26.163 

18 € 47.000.001 € 67.000.000 € 32.832 

19 € 67.000.001  € 34.884 

 
             *Betreft het SV Loon 2018 o.b.v. de verzamelloonstaat (kolom 8) van de medewerkers die 

                                 onder de CAO Zwembaden & Zwemscholen vallen. 

9. De hoogte van de bijdragen genoemd in de leden 5 en 6  en de meest recente staffel  zullen op de 

website www.wzz.nl worden vermeld. 

Artikel 4 - INCASSO 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter zake van incasso van contributiegelden, dan wel 

vorderingen van de vereniging of de aan de vereniging verbonden rechtspersonen, op haar 

buitengewone, aspirant-, of gewone leden, zijn voor rekening van de schuldenaar. Tevens zal WiZZ bij 

niet tijdige betaling, na sommatie, het wettelijk vastgestelde rentepercentage over de schuld in 

rekening brengen. 

Artikel 5 - REGLEMENTSWIJZIGING 

1. In het Huishoudelijk Reglement van de vereniging kunnen geen veranderingen worden 

aangebracht dan door een, door het bestuur voorgedragen besluit van de Algemene 

Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen in het 

reglement worden voorgesteld. 

2. De oproeping als onder het voorgaande lid bedoeld, wordt vergezeld van de voorstellen tot 

wijziging. 

3. Een besluit tot reglementswijziging behoeft de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

http://www.wzz.nl/

