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Beoogd 

lidmaatschap 
Beschikbaar voor Wijze van aanvraag 

Referenten /  

overige vereisten 

Contributie en entreegeld 

(2023) 

Stem-

recht 

Mini kind van gewoon lid (GL) in de leeftijd 7-11 jr. e-mail aan Secretariaat Nee €135 Nee 

Overig proeflid 

(OJL) 

jongeren waarvan de ouders geen lid zijn in de 

leeftijd 11-25 jr.  
e-mail aan Secretariaat 

Nee 

 
€405 Nee 

Student lid (SL) studerend, niet ouder dan 25 jr.  e-mail aan Secretariaat Nee €465 Nee 

Aspirant jongere 

lid  (AJL) 

kind van gewoon lid (GL) van 11 t/m 25 jr. 

(bij het bereiken van de leeftijd van 26 jr. dienen zij 

het GL aan te vragen volgens de geldende 

aannameprocedure anders vloeien zij af als lid) 

e-mail aan Secretariaat 

Nee 

Ter beoordeling van 

het Bestuur d.m.v. een 

kennismakingsgesprek. 

€405 Nee 

Jongere lid (JL) 

van 11-25 jr. 

(bij het bereiken van de leeftijd van 26 worden zij 

automatisch gewoon lid (GL)) 

op basis van selectie  

(hier kan geen 

aanvraag voor worden 

ingediend) 

N.v.t. 

€405 

€2.900  

(kan in termijnen tot 26 jr.) 

Ja 

Gewoon lid 

(GL) 
26 jr. en ouder 

via aanname 

procedure 

Ja 

Ter beoordeling van 

het Bestuur d.m.v. een 

kennismakingsgesprek. 

€1.450 

€5.100 
Ja 

Jonge ouderlid 

voormalig GL van 30-40 jr. 

is minimaal 5 jr. GL of JL geweest 

voor de duur van maximaal 5 + 5 jr. 

e-mail aan Secretariaat N.v.t. 

€250  

(10x speelrecht tegen 

geldend introductietarief) 

Nee 

Seniorlid 
voormalig GL,van 80 jr. en ouder 

is minimaal 15 jr. GL geweest 
e-mail aan Secretariaat N.v.t. 

€250  

(15x speelrecht tegen 

geldend introductietarief) 

Nee 

Foreign member 

(FM) 
Voormalig GL, wonend in het buitenland e-mail aan Secretariaat Nee 

€390 

(speelrecht 6x per jaar) 
Nee 

Terugkerend 

foreign member 
Bij einde verblijf in het buitenland e-mail aan Secretariaat Nee gelijk aan GL Nee 

Tijdelijk lid (TL) voor de duur van maximaal 3 + 2 jr.  
op uitnodiging van het 

Bestuur 
N.v.t. 

per keer te bepalen door 

het Bestuur 
Nee 

Donateur  e-mail aan Secretariaat Ja 
€110 

(geen speelrecht) 
Nee 

Bedrijfslid zie reglement bedrijfslidmaatschap (op te vragen bij het Secretariaat) Nee 

 


