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Agendapunt 5.1.   Voorstel contributiesysteem per 2021 

1. Samenvatting 
Op basis van de regiovergaderingen in november is het bestuur tot de conclusie gekomen 
dat er onvoldoende draagvlak is voor het voorstel dat tijdens de jaarvergadering in juni 2019 
ingediend is. Op basis van de regiovergaderingen hebben we ook geconstateerd dat voor 
meerdere verenigingen de binding met ‘de bondsorganisatie’ erg laag is, waardoor 
aanpassingen in de contributiesystematiek snel tot negatieve reacties kunnen leiden. De 
urgentie (zie paragraaf 2) die aan de basis stond van het voorstel in juni is nog steeds 
aanwezig. 
 
Tijdens de regiovergaderingen werd door meerdere verenigingen aangegeven dat de hoogte 
van de teambijdrage geen invloed heeft op de deelname aan de competitie. Uit analyse op 
landelijk niveau (zie paragraaf 3) kan geconstateerd worden dat vanaf 2014 (het moment dat 
de huidige contributiesystematiek geïntroduceerd werd) de afname van de deelname aan de 
‘dure’ competitievormen meer dan verdubbeld is ten opzichte van de voorafgaande periode. 
Bij de ‘goedkopere’ competitievormen (recreanten, opstap junioren) zien we deze sterk 
dalende trend niet terug, bij de opstapcompetitie junioren zien we zelfs een stijging. Het is 
natuurlijk te gemakkelijk om nu de conclusie te trekken dat de aanpassingen in 2014 hier de 
enige oorzaken van zijn, maar het is wel aannemelijk dat er enige invloed vanuit is gegaan. 
Daarnaast belemmert de hoge competitiebijdrage de ontwikkeling van nieuwe 
competitievormen (ter voorkoming kannibalisatie bestaande competitievorm). 
 
Op basis van de regiovergaderingen alsmede de bovenstaande analyse is de afweging 
gemaakt of het haalbaar is om een aangepast voorstel aan de bondsvergadering in februari 
2020 voor te leggen dat op voldoende draagvlak kan rekenen waarbij toch (enige) invulling 
gegeven kan worden aan de urgentie. Hierbij is de keuze gemaakt om de focus te leggen op 
de bevordering van de ontwikkeling van en deelname aan ‘instapcompetities’ voor zowel 
junioren als senioren. Daarnaast willen we met het voorstel de doorstroom van de junioren 
naar de juniorencompetitie bevorderen door het verschil tussen de teambijdrage 
opstapcompetitie en juniorencompetitie te verkleinen. 
De afwegingen hebben geleid tot het volgende voorstel per 1 januari 2021 (zie paragraaf 4): 

Het huidige contributiesysteem blijft in essentie gehandhaafd, met de volgende 
aanpassingen (bedragen in prijspeil 2020):  

 Teambijdrage recreantencompetitie  verlagen van € 44,60 naar € 20,- 

 Teambijdrage opstapcompetitie junioren verlagen van € 21,45 naar € 0,- 

 Teambijdrage juniorencompetitie verlagen van € 200,30 naar € 80,- 

 Lidbijdrage junioren en senioren verhogen van € 11,20 naar € 14,55. 
Dit voorstel leidt tot duidelijk minder grote financiële verschillen op verenigingsniveau ten 
opzichte van het oorspronkelijke voorstel in juni 2019. 
Daarnaast wordt gestart met concrete acties om de deelname aan en ontwikkeling van 
nieuwe competities alsmede jeugdwerving te bevorderen (zie paragraaf 5). 
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Het voorstel houdt in dat er iets meer balans komt tussen de inkomsten die komen uit 
deelname aan de competitie en de inkomsten op basis van het aantal leden. Dit is in de visie 
van het bestuur ook een beweging die meer past bij het brede scala aan diensten die 
Badminton Nederland aanbiedt aan de leden. Te noemen zijn de landelijke promotie van de 
sport door middel van bijvoorbeeld de Badminton festivals en Schoolbadminton. Maar ook 
de concrete hulp aan verenigingen door het Marketingplatform, Probeerbadminton.nu, 
opleidingen als Meer Vrijwilligers in Korte Tijd, zijn diensten die we in het algemeen belang 
op de plank hebben liggen. Daarnaast leidt Badminton Nederland trainers en 
wedstrijdfunctionarissen die ook ten dienste staan van de verenigingen. Door de prijsstelling 
licht aan te passen, komt er enige balans terug tussen de diensten en de inkomsten die hier 
tegenover staan.  
 

2. Aanleiding oorspronkelijk voorstel jaarvergadering juni 2019 
Tijdens de jaarvergadering 2019 is door het bestuur een ingrijpende verandering van de 
contributiesystematiek voorgesteld (https://www.badminton.nl/uploads/documents/8.2-
Voorstel-nieuw-contributiesysteem-def.pdf). De aanleiding volgde uit de volgende urgentie: 

• 15% jeugdledendaling; 
• er is behoefte aan nieuwe competitievormen voor alle leden om meer leden te 

binden/behouden. De ontwikkeling van nieuwe competitievormen wordt 
belemmerd door de hoge teambijdragen (voorkomen kannibalisatie van huidige 
competitie). 

Daarnaast is een wens tot vereenvoudiging van de bestaande contributiesystematiek, echter 
daarin zat niet de aanleiding om tot een aanpassing te komen. 
 
Het doel van het voorstel dat het bestuur tijdens de jaarvergadering 2019 deed en in 
november 2019 tijdens de extra regiovergaderingen toelichtte is het faciliteren van: 

• stoppen van verdere daling van jeugdleden; 
• introduceren van aantrekkelijke competitievormen op regioniveau en daarmee 

leden binden en boeien. 
Het middel betrof het aanpassen van de contributiesystematiek. Zoals ook toegelicht tijdens 
de regiovergaderingen zal het veranderen van de contributiesystematiek niet leiden tot 
meer leden. Echter het neemt wel mogelijke belemmeringen weg en/of maakt instappen 
aantrekkelijker. 
 
Dit voorstel is tijdens de jaarvergadering 2019 niet goedgekeurd met als een belangrijke 
reden dat de verenigingen niet gehoord zijn tijdens de totstandkoming van het voorstel. Dit 
heeft geleid tot het organiseren van meerdere bijeenkomsten, waaronder een 
penningmeesteroverleg in oktober en regiovergaderingen in november. 
 
Naar aanleiding van de regiovergaderingen werd duidelijk dat er onvoldoende draagvlak is 
voor de voorgestelde aanpassingen in de contributiesystematiek. De belangrijkste reacties 
uit de regiovergaderingen zijn gedeeld tijdens de bondsvergadering van 30 november 2019 
en zijn aan de verenigingsbesturen op 6 december 2019 teruggekoppeld (zie bijlage 1).  
 
 

https://www.badminton.nl/uploads/documents/8.2-Voorstel-nieuw-contributiesysteem-def.pdf
https://www.badminton.nl/uploads/documents/8.2-Voorstel-nieuw-contributiesysteem-def.pdf
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3. Wel of niet invloed van de hoogte teambijdrage op de deelname aan competities?  

Tijdens de regiovergaderingen in november 2019 werd door meerdere verenigingen 
aangegeven zich er niet in te herkennen dat de hoogte van de teambijdrage in z’n 
algemeenheid en voor junioren in het bijzonder belemmerend werkt voor de deelname 
eraan. In 2014 is de huidige contributiesystematiek in werking getreden waarbij de 
teambijdragen voor de meeste competities (fors) verhoogd en de lidbijdragen verlaagd zijn.  
Er is op landelijk niveau een analyse gemaakt door de procentuele mutatie van het bruto-
aantal leden en van het totaal aantal teams in de periode 2007 t/m 2013 te vergelijken met 
die in de periode 2013 t/m 2019. Deze analyse op landelijk niveau toont vanaf 2014 een 
verdubbeling van de afname in de deelname aan de competitievormen ten opzichte van de 
periode tot 2014. 
 
Voor de periode 2007 t/m 2013 zijn de mutaties als volgt: 

 
 

Voor de periode 2013 t/m 2019 zijn de mutaties als volgt: 

 
 
In grafiekvorm: 

 
 
Voor het tijdvak 2013-2019 is ten aanzien van de procentuele mutaties een nadere 
verdieping gemaakt naar junior en senior en naar de verschillende competitievormen:  

1) (oude) bondscompetitie (eredivisie t/m 4e divisie);  
2) (oude) regiocompetitie (vanaf 5e divisie en mannen/vrouwencompetitie (najaar); 

2007 2013 mutatie

Bruto-aantal leden (junior + senior) 64.013 48.239 -24,6%

Aantal competitieteams (junior + senior) 4.012 3.522 -12,2%

2013 2019 (prg) mutatie

Bruto-aantal leden (junior + senior) 48.239 36.070 -25,2%

Aantal competitieteams (junior + senior) 3.522 2.661 -24,4%
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3) juniorencompetitie; 
4) opstapcompetitie junioren; 
5) recreantencompetitie. 

De teambijdragen van de eerste drie competities zijn duidelijk hoger dan die van de laatste 
twee competities. 
 
Tijdvak 2013 t/m 2019, procentuele mutaties naar junior-senior en type competitievormen: 

 
 
Naast de constatering dat het aantal jeugdleden in de periode 2013-2019 procentueel gezien 
duidelijk sterker gedaald is dan het aantal seniorleden, zijn ook de volgende constateringen 
te maken: 

 de deelname aan de ‘duurdere’ regiocompetities is sterker gedaald (-26,9%) dan het 
totaal aantal seniorleden (-19,7%); 

 de ‘goedkopere’ recreantencompetitie is minder snel gedaald (-16,5%); 

 de deelname aan de ‘duurdere’ jeugdcompetitie is procentueel bijna net zo veel 
gedaald (-33,1%) als het aantal juniorleden (-36,0%); 

 de deelname aan de ‘goedkopere’ opstapcompetitie jeugd is in deze periode 
daarentegen met 21,3% gestegen. 

 
De reacties uit de regiovergaderingen in 2017 omtrent de (te) hoge competitiebijdrage voor 
junioren vormde daarnaast de aanleiding voor afgevaardigde Frans Neelis om een voorstel 
voor de jaarvergadering 2017 in te dienen tot verlaging van de teambijdrage 
junioren(https://www.badminton.nl/uploads/documents/voorstel-afgevaardigde-Frans-
Neelis-juni-2017.pdf).  
 

4. Toelichting aangepast voorstel contributiebijdragen per 1 januari 2021 
Naar aanleiding van de regiovergaderingen zijn we blij te constateren dat er een redelijke 
solidariteit binnen de leden van de badminton bond ervaren wordt. We hebben ook 
vastgesteld dat deze niet zo groot is als voorgesteld in ons contributievoorstel tijdens de 
jaarvergadering (zie voor de reacties: bijlage 1).  
 
Verenigingen herkennen over het algemeen dat de huidige systematiek niet een juiste 
weergave is van de werkelijke kosten die het organiseren van de competities met zich 
meebrengt maar vinden zelf het principe de gebruiker (competitiespeler) betaalt makkelijker 
uit te leggen.  

junior senior totaal

Bruto-aantal leden -36,0% -19,7% -25,2%

Aantal competitieteams -29,0% -21,9% -24,4%

mutatie naar competities nader opgebouwd: tarief '19

- bond: ere t/m 4e divisie nvt 0,0% va € 392 

- regio: va 5e divisie en M+V (najaar) nvt -26,9% € 275

- recreantencompetitie nvt -16,5% € 42

- jeugdcompetitie -33,1% nvt € 191

- opstapcompetitie jeugd 21,3% nvt € 20

https://www.badminton.nl/uploads/documents/voorstel-afgevaardigde-Frans-Neelis-juni-2017.pdf
https://www.badminton.nl/uploads/documents/voorstel-afgevaardigde-Frans-Neelis-juni-2017.pdf
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Er werden tijdens de regiovergaderingen door meerdere verenigingen grote zorgen geuit als 
de lidbijdrage fors omhoog zou gaan. Om voldoende solidariteit binnen de bondsorganisatie 
te behouden laten we de huidige contributiesystematiek daarom in essentie intact. De 
bestaande tarieven voor de verenigingsbijdrage, toernooiheffing en de teambijdragen voor 
alle bondscompetities blijven gehandhaafd.  
Om toch enkele belemmeringen op te lossen stellen we voor enkele onderdelen een 
aanpassing van de tarieven voor per 1 januari 2021 voor: 

 Het ondersteunen van de ontwikkeling van instapvormen van (recreanten) 
competitie (zowel voor junioren als voor senioren) door deze financieel te 
bevorderen en daar waar van toepassing concurrentieel te worden met andere 
aanbieders van competitievormen. De teambijdrage van alle recreantencompetities 
zal verlaagd worden naar € 20,- per team. 

• We willen graag jeugd aan ons binden en zien dat dit door meerdere acties moet 
gebeuren. Één daarvan is (financiële) belemmeringen wegnemen en promoten om 
competitie te spelen. We bieden om die reden de opstapcompetitie voor junioren 
gratis aan. Om daarnaast de overstap van de opstapcompetitie naar de 
juniorencompetitie in financiële zin niet te belemmeren, wordt het verschil tussen de 
teambijdrage van de juniorencompetitie en de opstapcompetitie verkleind door de 
teambijdrage te verlagen naar € 80,-.  

• We stellen een kleine verhoging ad € 3,35 (prijspeil 2020) van de lidbijdrage senioren 
en junioren voor om de bovengenoemde aanpassingen in de teambijdragen mogelijk 
te maken. Deze aanpassing is substantieel lager dan in het oorspronkelijke voorstel.  

We realiseren ons dat met dit voorstel het prijsverschil tussen een (instap)competitie voor 
recreanten en de lagere divisies van de bondscompetitie groot blijft. We veranderen dit nu 
echter niet om de lidbijdrage niet verder te laten stijgen.  
 
In onderstaand overzicht is het nieuwe voorstel per 1 januari 2021 (prijspeil 2020) in de 
rechterkolom voorstel Bondsverg. op 1 febr. ‘20 weergegeven. Dit voorstel zal tijdens de 
bondsvergadering van 1 februari 2020 ter besluitvorming wordt ingediend. Geel gearceerd 
zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige tarieven voor 2020 (kolom ‘huidige CS 
tarieven 2020’). Het nieuwe voorstel is naast de huidige tarieven 2020 en het oorspronkelijk 
voorstel (jaarvergadering juni 2019) gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 

 
 
Gevolgen op verenigingsniveau 
Als gevolg van de aanpassingen in de lidbijdrage en de teambijdrage juniorencompetitie 
zullen verenigingen zonder juniorleden of verenigingen waarbij junioren die niet meedoen 
aan de juniorencompetitie (iets) meer gaan betalen dan in de huidige situatie maar een stuk 
minder dan in het oorspronkelijk voorstel dat tijdens de regiovergaderingen is toegelicht. In 
bijlage 2 zijn de effecten voor verenigingen zichtbaar gemaakt naar verschillende 
invalshoeken. Hierbij is ook de vergelijking gemaakt met het oorspronkelijke voorstel.  
 
In het nieuwe voorstel gaat 37% van de verenigingen gemiddeld € 167 minder betalen en 
63% van de verenigingen gemiddeld € 112 per vereniging meer betalen. Deze verschillen zijn 
aanzienlijk lager dan in het oorspronkelijk voorstel waarbij 46% van de verenigingen 
gemiddeld € 567 per vereniging minder zou gaan betalen en 54% van de verenigingen 
gemiddeld € 509 per vereniging meer zou gaan betalen. 
Er wordt ook een rekentool ter beschikking gesteld waarmee elke vereniging de impact voor 
de eigen vereniging kan berekenen. 
 
Overgangsregeling 
Om verenigingen in staat te stellen om in te spelen op de financiële effecten wordt voor 
2021 de volgende overgangsregeling voorgesteld: 
De effecten van het voorstel voor het nieuwe contributiesysteem worden voor 
2021gemaximeerd op € 300 per vereniging, zowel voor de positieve als de negatieve 
uitkomsten.  
 
Peildatum aantal leden: 1 januari 2021 
Peildatum competitiedeelname: 
-              aantal teams in de voorjaarscompetitie 2020; 
-              aantal teams in de najaarscompetitie 2020/2021. 
 
 
 

Prijspeil 2020 huidige CS oorsponkelijk voorstel Bondsverg.

tarieven 2020 voorstel (jun'19) op 1 febr. '20

tariefonderdeel

verenigingsbijdrage € 111,40 € 0,00 € 111,40

lidbijdrage-senioren € 11,20 € 40,25 € 14,55

lidbijdrage-junioren € 11,20 € 20,15 € 14,55

competitie - eredivisie € 1.788,15 € 1.620,15 € 1.788,15

competitie - 1e divisie € 617,65 € 449,65 € 617,65

competitie - 2e tm 4e divisie € 411,85 € 0,00 € 411,85

competitie - 5e divisie en hoger € 289,35 € 0,00 € 289,35

competitie - Mannen Vrouwen najaar € 289,35 € 0,00 € 289,35

competitie - junioren € 200,30 € 0,00 € 80,00

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

competitie - recreanten- hoog € 44,60 € 0,00 € 20,00

competitie - recreanten- laag € 21,45 € 0,00 € 20,00

toernooiheffing pp per onderdeel € 0,75 € 0,00 € 0,75
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De overgangsregeling heeft betrekking op de facturatie van contributies in januari, waarbij 
de peildatum 1 januari wordt gehanteerd. Voor aanmeldingen gedurende het jaar geldt het 
nieuwe contributietarief voor leden.  
 

5. Promotie nieuwe competitievormen en acties jeugdwerving 
Naast de voorgestelde aanpassingen in de contributiebijdragen gaan we in de komende 
periode ook aan de slag om zowel de nieuwe competitievormen als acties voor jeugdwerving 
te promoten, te beginnen op de regiovergaderingen. Concreet zullen we komende periode 
actief de volgende activiteiten gaan oppakken: 
 
Voor (recreanten) competitie: 
o uitproberen en promoten van de online recreantentrainingen binnen clubs; 
o welke clubs hebben recreantenteams/- spelers die niet kunnen spelen, waar men een 

oplossing voor zoekt; 
o welke verenigingen willen voor 2020/2021 meedoen aan een recreantencompetitie en 

hebben dit nog niet gedaan/hebben nog geen ervaring. 
 

Voor jeugd: 

 op mijnbadmintontraining.nl komt de leerlijn te staan en gaan (jeugd)trainingen/-
programma’s neergezet worden voor beginnende jeugd, recreanten en 
(jeugd)competitiespelers; 

 badmintonbegeleiders opleiden, cursus badmintonbegeleiding gratis aanbieden; 
 kijken met groepen van verenigingen hoe we een najaarscompetitie tot kerst en 

voorjaarscompetitie t/m april kunnen organiseren; 
 alternatieve competities/toernooien organiseren voor clubs die geen volledige teams 

hebben, niet ver willen/kunnen reizen, interne competities willen organiseren met 
eventueel aanvulling van clubs van buiten; 

 Schoolbadminton promoten; 
 ontwikkelen van een programma voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in lijn met de leerlijn 

en ter stimulering van competitiedeelname op alle leeftijden; 
 Shuttle Time komt medio januari in het Nederlands uit. Op 24, 25 en 26 januari is een 

cursus in Nederland waarmee we starten met het uitrollen van Shuttle Time in het land. 
Via RTC-coaches en hun impact zones zal de cursus worden gegeven in het hele land 
voor de badmintontrainers van clubs en badmintonscholen, maar ook op 
onderwijsinstellingen als CIOS en Sport en Bewegen; 

 tijdens de regiovergaderingen net als voor Probeerbadminton.nu concrete initiatieven 
aanbieden waar mensen direct op inschrijven, bijvoorbeeld: 

o Schoolbadminton; 
o begeleiderstraining; 
o online trainingen binnen clubs; 
o welke clubs hebben competitieteams/- spelers die niet kunnen spelen, maar 

waar men een oplossing voor zoekt; 
o welke verenigingen willen voor 2020/2021 meedoen aan een 

najaarscompetitie t/m kerst en voorjaarscompetitie t/m april. 
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Voorstel aan de bondsvergadering op 1 februari 2020: 

a) goedkeuren van de aanpassingen in de contributiebijdragen per 1 januari 2021 (prijspeil 
2020) zoals beschreven in paragraaf 4 en samengevat in het overzicht in paragraaf 4. 

b) goedkeuren van de overgangsregeling zoals toegelicht in paragraaf 4. 
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Bijlage 1. Terugkoppeling regiovergaderingen aan verenigingen  
 
Beste verenigingsbestuurders, 
 
In het voorjaar van 2019 heeft het bondsbestuur van Badminton Nederland, op basis van de 
actuele ontwikkelingen, geconstateerd dat het noodzakelijk is om tot aanpassingen in het 
huidige contributiesysteem te komen. 
 
Op zaterdag 12 oktober is tijdens de Yonex Dutch Open een vergadering voor 
penningmeesters georganiseerd om aan de hand van een presentatie over dit onderwerp te 
spreken. Tijdens deze vergadering is naast de pluspunten van het nieuwe systeem door 
meerdere verenigingen ook gewezen op de negatieve effecten die dit voor hun heeft. De 
vergadering is bezocht door ruim 50 verenigingen en 90 verenigingsbestuurders en vond 
plaats in een constructieve sfeer. Er is naar alle verenigingen een terugkoppeling van deze 
vergadering gemaild en zijn de vragen en verzoeken uit deze vergadering uitgezet voor 
beantwoording en eventueel uitvoering. 
 
In dezelfde week hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met afgevaardigden met 
hetzelfde doel. Deze werden bezocht door 8 afgevaardigden. 
 
Daarnaast is op 14 november aan alle verenigingen de rekentool gestuurd. Daarmee konden 
verenigingen berekenen wat de totale contributiebijdrage, zowel in het huidige als in het 
voorgestelde contributiesysteem voor hun vereniging zal zijn. 
 
Van 7 tot en met 26 november zijn extra regiovergaderingen voor de verenigingen 
georganiseerd waarbij de achterliggende redenen en de effecten van de voorgestelde 
wijziging door het bondsbestuur gepresenteerd en toegelicht zijn. Tevens was het doel van 
de regiovergaderingen om zoveel mogelijk input vanuit de verenigingen op te halen richting 
een definitief voorstel. 
 
Hier een overzicht van de opkomst tijdens de regiovergaderingen: 
 

Regio Verenigingen bij 
RV 

Totaal aantal 
verenigingen 

Percentage per regio 

Noord 22 50 44% 

Oost 24 66 36% 

Centrum 32 92 35% 

Noord-Holland 26 61 43% 

Zuid-West 25 100 25% 

Noord-Brabant 16 74 22% 

Limburg 18 33 55%     

Totaal 163 476 34% 

 

https://cdn.flxml.eu/lt-2165674812-d3c0fc8b60437a321932c76a8660602cca0288466ef96f7d
https://cdn.flxml.eu/lt-2165674816-d3c0fc8b60437a321932c76a8660602cca0288466ef96f7d
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Zoals afgesproken vinden jullie hieronder een weergave van de meest gehoorde 
opmerkingen tijdens de regiovergaderingen, waarbij tussen deze vergaderingen verschillen 
waren. 
 
 Verenigingen die meer zouden moeten betalen in het nieuwe contributiesysteem 
(CS), veelal verenigingen met veel recreanten en/of weinig jeugdleden hebben veel zorgen 
en ook onbegrip geuit t.a.v. de financiële gevolgen, deels ook door aan te geven dat ze 
stoppen met hun lidmaatschap als dit CS daadwerkelijk geïntroduceerd worden.  
 Een aantal verenigingen dat financieel voordeel zou hebben aan het nieuwe systeem 
maakt zich toch zorgen over de gevolgen van dit systeem voor 
kleine/recreantenverenigingen en voor de hele organisatie. 
 Er wordt niet breed herkend dat de hoogte van de teambijdrage voor junioren 
invloed heeft op de deelname van junioren aan de competitie.  
 Wel wordt breed herkend dat (oud-)competitiespelers gemiddeld genomen langer lid 
zijn dan recreanten en ook een actievere rol binnen de vereniging.  
 In de meeste regio’s is interesse getoond voor nieuwe competitievormen met wel de 
vraag naar concrete voorbeelden.  
 Er is gevraagd naar cijfermatige onderbouwing van de aannames die gemaakt zijn.  
 Er is gevraagd naar de diensten/producten van de bond. Naast een korte toelichting 
tijdens de RV is ook doorverwezen is naar onze website en naar de mogelijkheid om contact 
op te nemen met het bondsbureau. Opvallend is wel dat een groot aantal verenigingen 
aangeeft ons aanbod van producten en diensten niet te kennen en daarom niet te 
gebruiken.  
 Duidelijk werd dat de indruk bij velen was dat het nieuwe CS bedoeld is om meer 
leden te krijgen. Daarop is toegelicht dat het voorstel voor het nieuwe CS primair bedoeld is 
om belemmeringen weg te nemen ten aanzien van de ontwikkeling van en deelname aan 
nieuwe competitievormen voor bestaande leden.  
 Er werd door verenigingen de link gelegd met het probleem dat niet alle verenigingen 
alle leden aanmelden, gekoppeld aan een verzoek aan het bondsbestuur om stevig op te 
treden om dit probleem op te lossen. In een aantal regio’s werd het onderwerp helemaal 
niet genoemd.  
 Er werd tussen verenigingen zelf het onderwerp besproken of het belangrijk is om 
een bondsorganisatie te hebben en over wat de bond voor verenigingen doet.  
 De meeste verenigingen vinden het niet vreemd dat een competitiespeler meer 
betaalt dan een recreant ook al zijn er nauwelijks kosten voor competitiespelers. Dit werd 
veelal gevolgd door aan te geven dat een tussenvorm tussen het huidige CS en het CS in het 
voorstel acceptabel gevonden wordt.  
 Er werd in elke regio waardering geuit voor het feit dat dit moeilijk onderwerp op de 
agenda is geplaatst en een aantal deelnemers heeft ook het gevoel dat het goed is dat er iets 
gaat veranderen.  
Het bondsbestuur dankt alle verenigingen die bij de regiovergaderingen aanwezig zijn 
geweest en de verenigingen die telefonisch of per e-mail hebben gereageerd voor hun 
meedenken, input en (kritische) vragen. 
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In december 2019 zal het bondsbestuur mede op basis van alle ontvangen input een besluit 
nemen over een voorstel voor de bondsvergadering in februari 2020 voor een nieuw CS per 
1 januari 2021. De verenigingen zullen daarna over dit voorstel worden geïnformeerd. 
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Bijlage 2. Overzicht gevolgen 
voor verenigingen a.g.v. 
wijziging 
contributiesystematiek 
 
  
 

In het oorspronkelijke voorstel uit 
juni 2019 ging 46% van de 
verenigingen gemiddeld € 567 minder 
betalen en 54% van de verenigingen 
gemiddeld € 509 meer betalen. 
 
In het nieuwe voorstel gaat 37% van 
de verenigingen gemiddeld € 167 
minder betalen en 63% van de 
verenigingen gemiddeld € 112 meer 
betalen. 

Impact op de totale contributiebijdrage van verenigingen t.o.v. de huidige systematiek (prijspeil 2020)

Effect voor verenigingsbijdrage

Aantal 

verenigingen

Percentage 

verenigingen

Aantal 

verenigingen

Percentage 

verenigingen

Zeer positief effect (daling >30%) 71 15% 3 1%

Positief effect (daling tussen 10% en 30%) 92 20% 34 7%

Klein positief effect (daling tussen 0% en 10%) 50 11% 134 29%

Klein negatief effect (stijging tussen 0% en 10%) 42 9% 171 37%

Negatief effect stijging tussen 10% en 30%) 63 14% 120 26%

Zeer negatief effect (stijging >30%) 144 31% 0 0%

Zeer positief effect (daling > € 300 per vereniging) 129 28% 28 6%

Positief effect (daling tussen € 150 en € 300 per vereniging) 34 7% 40 9%

Klein positief effect (daling tussen € 0 en € 150 per vereniging) 50 11% 103 22%

Klein negatief effect (stijging tussen € 0 en € 150 per vereniging) 48 10% 215 47%

Negatief effect (stijging tussen € 150 en € 300 per vereniging) 45 10% 67 15%

Zeer negatief effect (stijging > € 300 per vereniging) 156 34% 9 2%

Effect voor de gemiddelde mutatie per lid van de vereniging

Aantal 

verenigingen

Percentage 

verenigingen

Aantal 

verenigingen

Percentage 

verenigingen

Zeer positief effect (daling > € 5 per lid) 142 31% 25 5%

Positief effect (daling tussen € 3 en € 5 per lid) 23 5% 22 5%

Klein positief effect (daling tussen € 0 en € 3 per lid) 47 10% 124 27%

Klein negatief effect (stijging tussen € 0 en € 3 per lid) 44 10% 156 34%

Negatief effect (stijging tussen € 3 en € 5 per lid) 28 6% 135 29%

Zeer negatief effect (stijging  > € 5 per lid)* 178 39% 0 0%

* Hiervan: stijging > € 15 per lid 55 0

* Hiervan: stijging > € 20 per lid 14 0
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