Agendapunt 9.1

Vaststellen contributietarieven 2020

9.1.1 Inleiding
In dit voorstel worden twee voorstellen uitgewerkt:
 9.1.2 Voorstel tarieven 2020 indien het voorstel nieuwe contributiesystematiek wordt
goedgekeurd (zie agendapunt 8.2);
 9.1.3 Voorstel tarieven 2020 op basis van bestaande contributiesystematiek
9.1.2.1 Indexatie 2020
In de jaren 2014-2018 is de CPI-index gehanteerd voor de indexatie van de contributietarieven.
Doordat de CAO-ontwikkeling in die periode ook laag was werd de stijging van de loonkosten
(CAO stijging en anciënniteit) voor ca. 75-80% gecompenseerd door de CPI-index. Het restant
van de loonstijging werd in deze jaren binnen de begroting opgevangen. In april 2019 is de CAO
Sport voor 2019-2020 afgesloten waarin een hogere loonindexatie wordt toegepast dan in de
afgelopen jaren (ook i.r.t. de CPI-index). Dit is in lijn wat ook in meerdere sectoren plaatsvindt
plaats. De loonstijgingen die nu plaatsvinden worden (bij lange na) niet meer gedekt door de
CPI-index en het lukt ook niet meer om het verschil tussen de loonstijging en de CPI-index op te
lossen in de begroting zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen in het jaarplan (zie ook
agendapunt 9.2 Begroting 2020). Om de stijging van de loonkosten van 2019 en 2020 (beide
jaren ca +3,8% per jaar (inclusief de gemiddelde stijging van de anciënniteit) te kunnen
compenseren wordt voorgesteld om de tarieven in 2020 met 5% te indexeren.
9.1.2.2 Voorstel tarieven 2020 nieuwe contributiesystematiek
In de nieuwe contributiesystematiek vervallen de verenigingsbijdrage, de competitiebijdrage
(uitgezonderd de ere- en 1e divisie) en de toernooiheffing. Zie ook voorstel agendapunt 8.2.
9.1.2.3 Contributiebijdrage 2020 o.b.v. leden
In 2020 zijn er twee soorten contributies voor leden:
 bondscontributie voor senioren, die geldt voor alle seniorenleden, naar rato op basis van de
maand van aanmelding;
 bondscontributie voor junioren, die geldt voor alle juniorleden, naar rato op basis van de
maand van aanmelding.
Het persoonlijk/individueel lidmaatschap blijft gehandhaafd als vorm van lidmaatschap en
bijbehorende heffing.
Het bestuur stelt voor de contributie in 2020 als volgt vast te stellen (inclusief 5,0% indexatie):
Contributiesoorten
Seniorleden

Contributie 2020
€ 40,25

Contributie 2019
€ 10,65

Juniorleden
Persoonlijke/Individuele leden

€ 20,15
€ 33,40

€ 10,65
€ 31,80

Voorstel
Goedkeuren van de genoemde tarieven.
9.1.2.4 Verenigingscontributie 2020
De verenigingscontributie is vervallen.
9.1.2.5 Contributiebijdrage 2020 o.b.v. teams
Het bestuur stelt voor de contributie voor de ere- en 1e divisie in 2020 als volgt vast te stellen
(inclusief 5,0% indexatie):
Divisie

Eredivisie
Eerste Divisie

Bijdrage per team
2020

Bijdrage per team
2019

€ 1.620,15
€ 449,65

€ 1.703,00
€ 588,20

De overige contributiebijdragen o.b.v. teams zijn vervallen.
In afwijking van genoemde tarieven mag door het bestuur op basis van de
Experimenteerregeling een afwijkend aanbod aangepaste tarieven worden gehanteerd.
9.1.2.6 Toernooibijdragen 2020/2021
Het bestuur stelt voor de toernooibijdragen voor verenigingen de volgende bijdragen voor. De
tarieven zijn als volgt.
Soort bijdrage

Toernooi zonder referee
Toernooi eendaags met referee
Toernooi tweedaags met referee

Bijdrage per
toernooi seizoen
2020/2021

Bijdrage per
toernooi seizoen
2019/2020

Bijdrage per
toernooi seizoen
2018/2019

€ 0,€ 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.
9.1.2.7 Toernooiheffing deelnemers 2020
De toernooiheffing voor deelnemers aan open toernooien van lidverenigingen is vervallen.

9.1.3 Voorstel tarieven 2020 indien voorstel agendapunt 8.2 niet wordt aangenomen
(bestaande contributiesystematiek)
9.1.3.1 Verenigingscontributie 2020
Het bestuur stelt voor de contributie in 2020 te indexeren met 5 %.
Vereniging
Lidvereniging

Bijdrage 2020 Bijdrage 2019
€ 111,40

€ 106,05

Voorstel
Goedkeuren van genoemde verenigingscontributie.
9.1.3.2 Contributiebijdrage 2020 o.b.v. leden
In 2020 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.
Het bestuur stelt voor de contributie in 2020 te indexeren met 5 %. De tarieven zijn als volgt:
Contributiesoorten

Contributie 2020

Contributie 2019

€ 11,20
€ 33,40

€ 10,65
€ 31,80

Basiscontributie leden
Persoonlijke/Individuele leden

Voorstel
Goedkeuren van de genoemde tarieven.

9.1.3.3 Contributiebijdrage 2020 o.b.v. teams
Het bestuur stelt voor de contributie in 2020 te indexeren met 5%. 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

Regiocompetitie jeugd
Recreantencompetities
Opstapcompetitie

Bijdrage per team
2020

Bijdrage per team
2019

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

€ 1.703,00
€ 588,20
€ 392,20
€ 275,55
€ 275,55

Bijdrage per team
2020

Bijdrage per team
2019

€ 200,30
€ 44,60
€ 21,45

€ 190,75
€ 42,45
€ 20,65

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.
9.1.3.4 Toernooibijdragen 2020
Het bestuur stelt voor de toernooibijdragen voor verenigingen de volgende bijdragen voor. De
tarieven zijn als volgt.
Soort bijdrage

Toernooi zonder referee
Toernooi eendaags met referee
Toernooi tweedaags met referee

Bijdrage per
toernooi seizoen
2020/2021

Bijdrage per
toernooi seizoen
2019/2020

Bijdrage per
toernooi seizoen
2018/2019

€ 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.
9.1.3.5 Toernooiheffing deelnemers 2020
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.

