
Lidgeld Salvanos 2023 
 

Bijdrage 2023 voor Salvanos leden: 
Lidgeld “1ste lid” = effectief lid, was lid in 2022, met Salvanos als administrerende club  .............  160 € 
 Bij betaling vóór 01 januari 2023 ..........................................................................  145 € 
Lidgeld “2de lid” = toegetreden lid (duikers als 1ste lid aangesloten bij een andere club)  ............... 80 € 
 Bij betaling vóór 01 januari 2023 ............................................................................. 65 € 
Droge leden ............................................................................................................................... 20 €  
 Vanaf het 3de familielid (lidgeld eerste lid) dat onder hetzelfde dak woont, wordt nogmaals 

een vermindering toegekend van 15 EUR en worden de ouders gratis droog lid. 
 

================================================ 
 

Nieuwe inschrijving(1) tussen januari en september, geldig tot 31 december van het lopend jaar: 
Nieuw lid vanaf januari (het nieuwe lid heeft al een NELOS duikbrevet) ............................... 160 € 
Nieuw lid vanaf januari (zonder NELOS brevet (2) - ontvangt welkomstpakket) ..................... 185 € 

 

Nieuwe inschrijving(1) vanaf september, geldig tot 31 december van het volgend jaar: 
Nieuw lid vanaf september (het nieuwe lid heeft al een NELOS duikbrevet) ........................ 205 € 
Nieuw lid vanaf september (zonder NELOS brevet (2) - ontvangt welkomstpakket) ............... 230 € 

(1) Nieuwe inschrijving als “1ste lid” is voor personen die vorig jaar geen lid waren, zoniet lidgeld 
voor een jaar geldig tot 31 december van lopend jaar. 

(2) Nieuwe leden zonder brevet moeten bij inschrijving ook de certificatie voor hun eerste brevet 
betalen (ofwel <14jaar: bronzen dolfijn = 35 €, ofwel >14jaar: 1*D = 130 €),  
sinds 2019 vraagt NELOS de certificatie te storten bij aanvang van de opleiding. 

 
================================================ 

 
Lidgelden kunnen enkel betaald worden door overschrijving op rekening van de duikschool: 

BE30 0682 4017 0411 - Duikschool Salvanos v.z.w. 
Als mededeling vermelden: “lidgeld” en naam van de perso(o)n(en) waarvoor lidgeld betaald wordt. 
 

Inbegrepen in het lidgeld: 
 Leden: NELOS bijdrage - ARENA-Verzekering - CMAS-kaart – NELOS-kaart – Salvanos-kaart – 

inkom zwembad – zwembadlessen – theorielessen - tijdschrift Hippocampus – logboekje 
- gebruik van het clubmateriaal in het zwembad 
 

 Droge leden: Uitnodiging voor alle clubactiviteiten en eeuwig respect! 
Vrijwilligersverzekering 
 

Leden 2022: je lidmaatschap vervalt bij niet betaling van het lidgeld 2023 tegen 31 maart 2023; omwille van 
aansprakelijkheid (verzekering) wordt vanaf dan toegang ontzegd tot zwembadtrainingen en clubduiken. 

 

Medische keuring is jaarlijks verplicht 

Een medische keuring uitgevoerd vanaf 01 september 2022 is geldig tot 31 maart 2024. 

De medische strookjes dienen voor 31 januari 2023 te worden bezorgd aan de clubsecretaris, vóór of na de 
zwembadtrainingen, tijdens een clubevenement, per post of mailen naar secretariaat@salvanos.be.  

Vergeet niet de dokter te vragen ook het duikboekje of het blauwe paspoort (voor jeugdduikers) te tekenen. 

Nieuwe leden bezorgen hun medisch strookje ten laatste tijdens de derde zwembadinitiatie. 
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