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Bij de KFD is het mogelijk om een opleiding te volgen, bijvoorbeeld het behalen van het NOB 
1*, 2*, 3*, 4* duikbrevet of een verdiepende opleiding, de specialty. Het uitgangspunt van 
de KFD is dat onze vereniging geen winstoogmerk heeft.  
Echter het faciliteren van een opleiding brengt wel kosten voor de vereniging met zich mee. 
Deze kosten worden gedeeltelijk doorbelast aan de cursist via een toeslag. 
 
In dit schrijven wordt de kostenstructuur van al onze opleidingen toegelicht.  
 
Met de volgende directe en indirecte opleidingskosten hebben wij als vereniging te maken. 

 Lesmateriaal/boeken voor onze instructeurs. 

 Bijscholing of refresher voor instructeurs.   

 Inhuren van een EHBDO instructeur.  

 Duikvergunningen en brevetverlenging van instructeurs.  

 Risicoverzekering van onze vereniging. 

 Huurkosten van accommodatie (hoe eenvoudig deze ook is).  
 
Afhankelijk van de kostensoort, worden deze gedeeltelijk verrekent vanuit de contributie 

en/of gedeeltelijk uit de persoonlijke bijdrage bij het volgen van een opleiding of specialty.  

De persoonlijke bijdrage voor de verschillende opleidingen wordt jaarlijks geïndexeerd en 
geaccordeerd door het KFD bestuur. Voor onze leden geldt dat de volgende toeslagen bij de 
KFD gehanteerd worden bij het deelnemen aan een opleiding voor een brevet of specialty 
en dus in rekening gebracht bij de deelnemer:  
 
NOB 1*   € 50,- 

NOB 2*   € 25,- 

NOB 3*   € 15,- 

NOB 4*   € 10,- 

Specialty   € 10,- 

Onafhankelijk van de specialty wordt er een vast bedrag voor alle verschillende specialties 

gehanteerd als bijdrage.  

Om de kosten van opleidingen zo laag mogelijk te houden dient de cursist zelf de lesboeken 

en de brevet registratie kaart (BRK) te bestellen bij de NOB. De actuele kosten van nieuwe en 

originele NOB boeken zijn te vinden op de NOB website.  

De toeslag wordt lager naarmate men een hoger brevet of specialty wil behalen, 

achtergrond, de KFD lidmaatschap is dan meestal ook langer.  


