Agendapunt 9.1

Vaststellen contributietarieven 2015

9.1.1 Contributie leden 2015



In 2015 zijn er twee soorten contributies voor leden:
basiscontributie, die gaat gelden 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 2015 te indexeren met 2,5 % conform de
Consumenten Prijs Index 2013 (in centen af te ronden op vijftallen). De tarieven zijn als
volgt.
Contributiesoorten

Contributie 2015

Contributie 2014

Basiscontributie leden

€ 10,25

€ 10,-

Persoonlijke/Individuele leden

€ 30,75

€ 30,-

Voorstel
Goedkeuren van de genoemde tarieven.

9.1.2 Eenmalige bijdrage financiering implementatiekosten ‘A clear future 2015’
Tijdens agendapunt 8.1 is de toekomstvisie Badminton Nederland gepresenteerd alsmede de
op te starten deelprojecten met bijbehorende uitgaven. Voor de financiering van de
implementatie van deze deelprojecten stelt het bestuur voor een éénmalige bijdrage te
vragen van € 5,- per lid.
In de financiële verantwoording zullen de ontvangsten uit deze éénmalige bijdrage en de
uitgaven in verband met het implementatietraject gescheiden gehouden worden van de
‘reguliere’ inkomsten en uitgaven van Badminton Nederland. Hierdoor kan er goed zicht op
gehouden worden dat de eenmalige bijdrage ook besteed wordt waarvoor deze bedoeld is.
Om het éénmalige karakter van deze bijdrage te aanvullende duidelijk te maken zal deze
apart inzichtelijk gemaakt worden op de factuur die aan de verenigingen gestuurd wordt.
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De implementatiekosten van de deelprojecten zijn als volgt:

Overzicht implementatiekosten 'a clear future'
deelproject 1. Herinrichten bondsorganisatie 'nieuwe stijl '
a inzetten veranderdeskundige / transitiedeskundige
b analyse competenties i.r.t. gewenste situatie en ontwikkelpad

€ 85.000
€ 65.000
€ 20.000

deelproject 2. Heroriëntatie regio's

€ 2.000

deelproject 3. Democratische besluitvorming

€ 2.000

deelproject 4. Verbeterplan communicatie verenigingen
a inzetten o.a. communicatie-marketing expert
b ontwerp en bouwen nieuwe website
deelproject 5. Flagships verenigingen

€ 85.000
€ 65.000
€ 20.000
€ 14.000

deelproject 6. Verenigingsbezoeken

€ 10.000

deelproject 7. Contributiesystematiek

€ 2.000

deelproject 8. Sponsorbeleid

nvt

deelproject 9. Topsportkader

nvt

Totaal implementatiekosten deelprojecten

€ 200.000

Voorstel
Goedkeuren van genoemde éénmalige bijdrage ad € 5,- ten behoeve van de implementatie
van het verandertraject ‘A clear future’.
Dit bedrag zal in 2015 in rekening gebracht worden.
9.1.3 Verenigingscontributie 2015
Het bestuur stelt voor om de verenigingscontributie 2015 te indexeren met 2,5 % conform
de Consumenten Prijs Index 2013 (in centen af te ronden op vijftallen).
Vereniging
Lidvereniging

Bijdrage 2015

Bijdrage 2014

€ 102,50

€ 100,-

Voorstel
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Goedkeuren van genoemde verenigingscontributie.

9.1.4 Contributie teams 2015
Het bestuur stelt voor de competitiebijdragen voor de landelijke en regionale competitie te
indexeren conform de Consumenten Prijs Index 2013 (in centen af te ronden op vijftallen).
De tarieven zijn als volgt.
Landelijke competitie:
Divisie

Eredivisie
Eerste Divisie
Tweede Divisie
Derde Divisie
Vierde Divisie

Regionale competities:
Soort competitie

Regiocompetitie voor gemengde
teams, mannenteams en
vrouwenteams
Regiocompetitie jeugd
Recreantencompetities

Bijdrage per team
2015

Bijdrage per team
2014

€ 1647,20
€ 568,90
€ 379,25
€ 379,25
€ 379,25

€ 1607,€ 555,€ 370,€ 370,€ 370,-

Bijdrage per team
2015

Bijdrage per team
2014

€ 266,50
€ 184,50
€ 41,-

€ 260,€ 180,€ 40,-

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.
9.1.5 Toernooibijdragen 2015
Het bestuur stelt voor de toernooibijdragen voor verenigingen de volgende bijdragen voor.
De tarieven zijn als volgt.

Soort bijdrage

Bijdrage per
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Bijdrage per

toernooi seizoen
2015/2016

toernooi seizoen
2014/2015

€ 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 Circuit toernooien (€ 265,-) en Junior Master toernooien (€ 175,-) geldt een
afwijkende regeling die door het bondsbestuur wordt vastgesteld.
Voorstel
Goedkeuren van genoemde toernooibijdragen.
9.1.6 Toernooiheffing deelnemers 2015
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.
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