
Wijzigingen rond contributie per 1 januari 2020. 
 
Tijdens de ALV van 11 april jl. heeft het bestuur een voorstel gepresenteerd m.b.t.  

a. De hoogte van het lidmaatschap van de Vereniging  in 2020,  
b. De KNLTB-bijdrage,  
c. automatische indexering lidmaatschap Vereniging na 2020,  
d. incasso wijze en incasso datum ingaande 1 januari 2020. 

 
Onderstaand de uitwerking van dit voorstel welke door de Algemene Leden Vergadering is 
aangenomen. 
 
Opbouw huidige contributie 2019 
De contributie die senioren voor 2019 betalen bestaat uit 

Lidmaatschap Vereniging  € 167,87 
KNLTB-bijdrage   €   17,13   
Totale contributie senior  € 185,00 

 
a. Hoogte van het lidmaatschap van de Vereniging in 2020; 

De overheid heeft tijdens Prinsjesdag de regelgeving rond BTW en sportclubs 
gewijzigd. Zonder alle details te vermelden, is het resultaat dat wij op zaken als 
parkonderhoud, energie, aanschaf gravel/infill etc. de BTW niet meer mogen 
aftrekken. 
Daar tegenover staat dat we de BTW over verhuur van de hal aan particulieren niet 
meer behoeven af te dragen. 
Daarnaast zijn de kosten van onderhoud en materialen de afgelopen twee jaar ook 
gestegen. 
Per saldo kosten deze gewijzigde regelgeving en toegenomen kosten van onderhoud 
& materialen ons ca.€ 20.000, - per jaar ingaande 1-1-2019. 
Voor 2019 valt deze last geheel binnen de club, echter voor 2020 hebben wij 
gemeend een contributie aanpassing te doen van € 10,- per seniorlidmaatschap. 
Hiermee kunnen we ongeveer de helft van de extra kosten dekken. Het resterende 
bedrag hopen wij te vinden in een stukje ledengroei, meer verhuur hal en 
kostenbesparingen. 
De contributie van de jeugdleden gaat in 2020 niet omhoog. 

 
b. KNLTB-bijdrage; 

Alle leden (jeugd en senior) betalen een vast bedrag per jaar aan de KNLTB. Deze 
bijdrage is nooit zichtbaar geweest voor de leden, omdat deze in het lidmaatschap 
bedrag zit opgesloten. Echter elk jaar verhoogt de KNLTB deze bijdrage met een 
inflatiecorrectie. 
De bijdrage voor 2019 is door de KNLTB vastgesteld op € 17,13 per lid. 
Jaarlijks zal het bestuur de verhoogde KNLTB-bijdrage op de contributie nota 
zichtbaar maken en in rekening brengen. 
De eerste maal zal dit plaats vinden per 1 januari 2020. 

 
 
 



c. Automatische indexering lidmaatschap Vereniging na 2020; 
Om de financiële positie ook naar de toekomst gezond te houden en voldoende 
reserves te hebben om groot onderhoud cq vervangingen te kunnen doen alsmede 
een geleidelijke contributie stijging i.p.v. één met € 10,- of meer euro’s, zal het 
bestuur de contributie jaarlijks verhogen met de CBS-index, weergegeven middels de 
“consumenten prijsindex”. Deze jaarlijkse aanpassing geldt voor jeugd- en 
seniorleden. 
De eerste maal zal dit plaats vinden over de lidmaatschap bijdrage van 2021. 

 
d. Incasso wijze en incasso datum; 

In 2017 en volgende jaren is de contributie in twee termijnen geïncasseerd. 
Gezien de extra werkzaamheden rond tweemaal incasseren, het tussentijds stoppen 
van het lidmaatschap, waardoor de tweede incasso werd gestorneerd, heeft het 
bestuur doen besluiten terug te gaan naar één incasso moment per jaar en wel op 15 
februari van het nieuwe jaar. 
De incasso van het lidmaatschap 2020 zal dus op 15 februari 2020 plaats vinden. 
Voor gezinnen met meerdere leden bestaat de mogelijkheid om in overleg met de 
ledenadministrateur tot een soepele betalingsregeling te komen. 

 
 
Hoe ziet de (samenstelling van de) contributie 2019 en 2020 er uit? 
 

Contributie 2019     
       
  Lidmaatschap  KNLTB Bijdrage  Totale Contributie 
       

Senior   167,87  17,13  185,00 
Senior dag   117,87  17,13  135,00 

       
Junior   77,87  17,13  95,00 
Junior met 
gezinskorting   52,87  17,13  70,00 
Junior mini   42,87  17,13  60,00 

       
Zomer   50,00  nvt  50,00 
Non actief   17,87  17,13  35,00 
Inschrijfgeld   22,50  nvt  22,50 

       
Incasso vindt plaats in twee termijn. In december en juni. 

       
       

 
 
 
 
     



Voorbeeld 
 
Contributie 2020 

       

  Lidmaatschap  KNLTB Bijdrage   Totale Contributie 
       

Senior  177,87  17,47  195,34 
Senior dag  127,87  17,47  145,34 

       
Junior  77,87  17,47  95,34 
Junior met 
gezinskorting  52,87  17,47  70,34 
Junior mini  42,87  17,47  60,34 

       
Zomer  60,00  nvt  60,00 
Non actief  20,00  17,47  37,47 
Inschrijfgeld  22,50  nvt  22,50 

       
       

De KNLTB bijdrage voor 2020 zal eind 2019 bekend gemaakt worden. 
In de bovenstaande berekening gaan we uit van 2%, maar dat kan dus nog 
wijzigen 

       
Incasso vindt plaats in één termijn, halverwege februari. 

 


