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December 2022          
Beste leden, 
 
Al in een eerder stadium bent u geïnformeerd over de gewijzigde lidmaatschapsvormen van de KWbN en 
daarmee ook mogelijk een andere lidmaatschapsvorm bij WS78.  
 
U heeft voor het wandeljaar 2023 de mogelijkheid om tot en met 31 december 2022 uw 
lidmaatschapsvorm bij de KWbN te wijzigen; daarna niet meer! Daarom zetten we nog even graag alle 
consequenties voor u op een rijtje. 
 
Jarenlang hebben we het begrip KWbN afdracht gehanteerd. Vanaf nu spreken wij over de kosten van het 
lidmaatschap van de KWbN, welke wij namens de KWbN innen en doorbetalen. 

 
 

1. KWbN lidmaatschapskosten 
  
Wat wijzigt niet: 
WS78 blijft de KWbN lidmaatschapskosten innen bij haar leden; dat deden we altijd al (minus enkele leden 
die bij een andere vereniging de KWbN lidmaatschapskosten betalen). Het te innen bedrag is afhankelijk 
van de gekozen KWbN lidmaatschapsvorm.  
  
Voor de duidelijkheid: u kunt kiezen uit de volgende KWbN bindingsvormen: 

a. KWbN compleet  
b. KWbN basis  
c. Geen KWbN lidmaatschap.  

In dat geval krijgt u als WS78 lid GEEN KWbN korting bij de WS78 wandelingen (en ook niet bij andere 
onder auspiciën van de KWbN georganiseerde wandeltochten). Dit staat hieronder uitgelegd. 
Voor meer informatie over de KWbN bindingsvormen kunt u terecht bij de KWbN (zie volgende link, te 
activeren door de CTRL toets ingedrukt houden en klikken met de muis): 
Bindingsvormen voor wandelaars - KWbN  
https://www.kwbn.nl/kennisplein/bindingsmodel-2023-2025/bindingsvormen-voor-wandelaars/  
  
Wat wijzigt wel: 
Als u er voor hebt gekozen om het KWbN lidmaatschap op te zeggen én wél lid blijft van WS78, dan innen 
wij bij u uiteraard GEEN KWbN lidmaatschapskosten. Immers: u bent geen lid meer van de KWbN.  
  
Belangrijk! 
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Zoals al eerder aangegeven: de uiterste datum om het KWbN lidmaatschap te wijzigen is 31 december 
2022. Vanaf 1 januari gaat een jaar lang de bindingsvorm gelden wat voor u van toepassing is. Dit kan NIET 
met terugwerkende kracht worden gewijzigd. 
  

2. WS78  
  

a. Contributie 
Wat er NIET wijzigt, is het contributiebedrag voor WS78 leden. Dat is en blijft € 10,00; ook voor heel 2023.  

b. Inschrijfgeld 
Wat ook niet wijzigt, zijn de inschrijfgelden voor WS78 wandeltochten. Standaard is het inschrijfgeld € 5,50 
en dat wijzigt niet. Leden van WS78 krijgen € 1,50 korting; leden van de KWbN krijgen € 1,00 korting. De 
combi wijzigt ook niet: bent u lid van beide organisaties, dan krijgt u € 2,50 korting.  
Maar: door de gewijzigde lidmaatschapsvormen van de KWbN komt er een nieuwe categorie ‘korting’ bij: 
dat zijn de WS78 leden die GEEN lid zijn van de KWbN. Dit maakt dat de volgende opties mogelijk zijn per 
WS78 wandeltocht: 

a. U bent lid van WS78 én lid van KWbN. U betaalt € 3,00;  
b. U bent lid van WS78 en GEEN lid van de KWbN. U betaalt € 4,00. Deze optie is dus nieuw;  
c. U bent GEEN lid van WS78 en WEL lid van de KWbN. U betaalt € 4,50  
d. U bent GEEN lid van WS78 en ook GEEN lid van de KWbN. U betaalt € 5,50. 

  
c. Digitaal inschrijven 

Wat ook niet wijzigt is de code voor het digitaal inschrijven voor WS78 leden die ook KWbN lid zijn. De code 
voor hen blijft gelijk: dat is 44WS78. 
  
Wat wél nieuw is, is de code voor het digitaal inschrijven voor WS78 leden die GEEN lid van de KWbN zijn. 
De code voor hen wordt 55WS78. 
  
Voor detailinformatie over het digitaal inschrijven verwijzen wij naar de bijlage die bij deze info is 
meegestuurd.  
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