Agendapunt 6.1

Vaststellen contributietarieven 2023

6.1.1 Inleiding
Het bestuur stelt voor de tarieven van de vereniging, leden en teams voor 2023 met 6% te
verhogen als gevolg van de reële stijging van CAO-, huisvestings- en prijsstijgingen. Onderstaand
de tarieven 2023 ter vaststelling.
6.1.2 Verenigingscontributie 2023
Vereniging
Lidvereniging

Bijdrage 2021 Bijdrage 2022 Bijdrage 2023
€ 111,40

€ 114,20

€ 121,05

Voorstel
Goedkeuren van genoemde verenigingscontributie.

6.1.3 Contributiebijdrage 2023 o.b.v. leden
In 2023 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
Basiscontributie leden
Persoonlijke/Individuele leden

Contributie 2021 Contributie 2022
€ 14,55
€ 33,40

Voorstel
Goedkeuren van de genoemde tarieven.

€ 14,90
€ 34,25

Contributie 2023
€ 15,79
€ 36,31

6.1.4 Contributiebijdrage 2023 o.b.v. teams
De tarieven zijn als volgt:
Divisie

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

Regionale competities:
Soort competitie

(Regio)competitie jeugd
Recreantencompetities
Opstapcompetitie

Bijdrage per team
2021

Bijdrage per team
2022

Bijdrage per team
2023

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

€ 1.832,85
€ 633,10
€ 422,15
€ 296,25
€ 296,25

€ 1.942,82
€ 671,09
€ 447,48
€ 314,03
€ 314,03

Bijdrage per team Bijdrage per team
2021
2022
€ 80,€ 20,€ 0,-

€ 82,€ 20,50,€ 0,-

Bijdrage per team
2023
€ 86,92
€ 21,73
€ 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 2023
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
2022/2023

Bijdrage per
toernooi seizoen
2023/2024

€ 30,€ 85,€ 115,-

€ 30,€ 85,€ 115,-

€ 30,€ 85,€ 115,-

Toernooi zonder referee
Toernooi eendaags met referee
Toernooi tweedaags met referee

Indien een referee wordt aangesteld, zullen diens onkosten door Badminton Nederland worden
betaald vanuit de geïnde bijdragen.
Voor Master Circuittoernooien en Junior Mastertoernooien geldt een afwijkende regeling die
door het bondsbestuur wordt vastgesteld.
Voorstel
Goedkeuren van genoemde toernooibijdragen.
6.1.6 Toernooiheffing deelnemers 2023
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.

