
 

Lidmaatschapsvormen van de Nederlandse Ski Vereniging / personen  
 Alle leden van een bij de Nederlandse Ski Vereniging aangesloten vereniging zijn lid van 
de NSkiV. Zij kunnen op drie manieren lid zijn.  
  
1. Hoofdlidmaatschap  

De NSkiV kent allereerst het zogenaamde hoofdlidmaatschap: dat is de gebruikelijke 
term voor het ‘normale’ lidmaatschap van de NSkiV. Jaarlijks wordt de contributie 
vastgesteld. Deze bedraagt 35,00 euro (in seizoen 2021/2022) en het lid ontvangt 
hiervoor driemaal per jaar het Wintersport Magazine. Daarnaast kan het hoofdlid - door 
aanvullend een premie te betalen - ook één of meer verzekeringen afsluiten. Bovendien 
ontvangt het hoofdlid een lidmaatschapspas met ledenvoordeel, zoals te vinden op 
www.wintersport.nl/lidmaatschap, en daarnaast het recht om deel te nemen aan alle 
wedstrijden, kampioenschappen en andere sportprogramma’s die de NSkiV organiseert.   
  
2. Gezinslidmaatschap  

Naast dit hoofdlidmaatschap kent de NSkiV het gezinslidmaatschap. Gezinsleden 
betalen minder, namelijk 17,50 euro (in seizoen 2021/2022). Het ledenvoordeel is gelijk 
aan dat van het hoofdlid, maar zij ontvangen niet het Wintersport Magazine en andere 
periodieke uitgaven. De gedachte hierachter is simpel: het heeft geen zin om het 
Wintersport Magazine meer dan éénmaal naar een adres te sturen. Bovendien kan een 
gezinslid geen zelfstandige verzekeringen afsluiten: dat is voorbehouden aan 
hoofdleden.  
  
3. Clublidmaatschap  

Indien een lid van een aangesloten vereniging geen hoofd- of gezinslid is, dan geldt dat 
hij/zij clublid is bij de NSkiV. De aangesloten vereniging meldt de persoon als lid aan bij 
de NSkiV. Het aanmelden van haar leden bij de NSkiV is één van de verplichtingen die de 
aangesloten vereniging op zich neemt door als vereniging te kiezen voor het 
lidmaatschap van de NSkiV. Het clublid kan gebruik maken van ledenvoordeel, zoals te 
vinden op www.wintersport.nl/lidmaatschap, maar ontvangt niet het Wintersport 
Magazine en kan zich ook niet zelfstandig verzekeren. Clubleden ontvangen medio april 
een email met daarin het lidmaatschapsnummer en informatie over het 
clublidmaatschap en het overstappen naar het hoofdlidmaatschap (zie regeling 
financiële bijdrage).  
  
Regeling financiële bijdrage  
De vereniging draagt voor elk clublid 5 euro contributie af aan de NSkiV en ontvangt 
vanuit de regeling financiële bijdrage 6 euro. Per saldo ontvangt de vereniging 1 euro per 
clublid per verenigingsjaar. De vereniging ontvangt voor elk hoofdlid dat is aangesloten 
bij de vereniging een bijdrage van 10 euro. Voor de vereniging is het interessant om zo 
veel mogelijk clubleden te enthousiasmeren voor het hoofdlidmaatschap van de NSkiV.   
  
Samenvattend is het dus zo dat iemand niet lid kan zijn van een lokale of regionale 
vereniging zonder ook club-, hoofd- of gezinslid te zijn van de NSkiV. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling sportontwikkeling via 
sport@wintersport.nl.  


