
 
 

 

Agendapunt 6.1   Vaststellen contributietarieven 2021 

 
 
6.1.1    Inleiding 
Tijdens de Bondsvergadering op 1 februari 2020 is de nieuwe contributiesystematiek 
aangenomen die per 1 januari 2021 ingevoerd wordt. Voor de aanleiding en toelichting op de  
nieuwe contributiesystematiek wordt verwezen naar het betreffende agendastuk van de 
bondsvergadering op 1 februari jl. (https://www.badminton.nl/uploads/images/5.1.-Voorstel-
contributiesysteem-per-2021.pdf) 
 
Kort samengevat betrof de aanpassing als volgt: 

 
 
De aanpassing van de tarieven in de nieuwe contributiesystematiek vond plaats op basis van het 
prijspeil 2020, de indexatie 2021 was hierin nog niet verwerkt.  
Mede gezien de ontstane situatie bij verenigingen als gevolg van de corona-uitbraak en om 
eventuele verwarring bij verenigingen te voorkomen i.r.t. het besluit dat in februari 2020 
genomen is omtrent de tarieven heeft het bondsbestuur besloten om de tarieven voor 2021 
niet te indexeren. Onderstaand de tarieven 2021 ter vaststelling. 
 
6.1.2 Verenigingscontributie 2021 
 

Vereniging  Bijdrage 2020 Bijdrage 2021 

 
Lidvereniging  

 
€ 111,40 

 
€ 111,40 

 
Voorstel 
Goedkeuren van genoemde verenigingscontributie.  

Prijspeil 2020 huidige CS Besluit  BV 1 feb'20

tarieven 2020 nieuwe CS

tariefonderdeel

verenigingsbijdrage € 111,40 € 111,40

lidbijdrage-senioren € 11,20 € 14,55

lidbijdrage-junioren € 11,20 € 14,55

competitie - eredivisie € 1.788,15 € 1.788,15

competitie - 1e divisie € 617,65 € 617,65

competitie - 2e tm 4e divisie € 411,85 € 411,85

competitie - 5e divisie en hoger € 289,35 € 289,35

competitie - Mannen Vrouwen najaar € 289,35 € 289,35

competitie - junioren € 200,30 € 80,00

competitie - opstap jeugd € 21,45 € 0,00

competitie - recreanten- hoog € 44,60 € 20,00

competitie - recreanten- laag € 21,45 € 20,00

toernooiheffing pp per onderdeel € 0,75 € 0,75
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6.1.3 Contributiebijdrage 2021 o.b.v. leden 
In 2021 zijn er twee soorten contributies voor leden:  

 basiscontributie, die geldt voor alle leden ongeacht de aanmeldingsdatum; 

 het persoonlijk/individueel lidmaatschap blijft gehandhaafd als vorm van lidmaatschap en 
bijbehorende heffing. 
 

De tarieven zijn als volgt: 
 

Contributiesoorten  Contributie 2020 Contributie 2021  

 
Basiscontributie leden  
Persoonlijke/Individuele leden 

 
€ 11,20  
€ 33,40 

 

 
€ 14,55 
€ 33,40 

 
Voorstel 
Goedkeuren van de genoemde tarieven. 
 
6.1.4 Contributiebijdrage 2021 o.b.v. teams 
De tarieven zijn als volgt: 
 

Divisie Bijdrage per team 
2020 

Bijdrage per team 
2021 

 
Eredivisie 
Eerste Divisie 
Tweede t/m Vierde Divisie 
Vijfde t/m Negende Divisie 
Mannen- en Vrouwencompetitie 
 

 
€ 1.788,15 
€ 617,65 
€ 411,85 
€ 289,35 
€ 289,35 

 

 
€ 1.788,15 
€ 617,65  
€ 411,85 
€ 289,35 
€ 289,35  

 

 
Regionale competities: 

Soort competitie Bijdrage per team 
2020 

Bijdrage per team 
2021 

 
Regiocompetitie jeugd 
Recreantencompetities  
Opstapcompetitie 
 

 
€ 200,30 
€ 44,60 
€ 21,45 

 
€ 80,- 
€ 20,- 
€ 0,- 



 
 

 

 
In afwijking van genoemde tarieven mag door het bestuur op basis van de 
Experimenteerregeling een afwijkend aanbod aangepaste tarieven worden gehanteerd. 
 
Voorstel 
Goedkeuren van de genoemde teambijdragen. 
 
6.1.5 Toernooibijdragen 2021 

Het bestuur stelt voor de toernooibijdragen voor verenigingen de volgende bijdragen voor. De 
tarieven zijn als volgt. 
 

Soort bijdrage Bijdrage per 
toernooi seizoen 

2021/2022 

Bijdrage per 
toernooi seizoen 

2020/2021 

Bijdrage per 
toernooi seizoen 

2019/2020 

 
Toernooi zonder referee  
Toernooi eendaags met referee  
Toernooi tweedaags met referee 

 
€   30,-  
€   85,-  
€ 115,- 

 
€   30,-  
€   85,-  
€ 115,- 

 

 
€   30,-  
€   85,-  
€ 115,- 

 

 
Indien een referee wordt aangesteld, zullen diens onkosten door Badminton Nederland worden 
betaald vanuit de geïnde bijdragen. 
 
Voor Master Circuit toernooien en Junior Master toernooien geldt een afwijkende regeling die 
door het bondsbestuur wordt vastgesteld. 
 
Voorstel 
Goedkeuren van genoemde toernooibijdragen.  
 
6.1.6 Toernooiheffing deelnemers 2021 

 
Het bestuur stelt voor om de toernooiheffing voor deelnemers aan open toernooien van 
lidverenigingen te handhaven op € 0,75 per onderdeel per speler.  
 
Voorstel 
Goedkeuren van genoemde toernooiheffing voor deelnemers.  
 
 

 
 


