Agendapunt 9.1
9.1.1

Vaststellen contributietarieven 2019

Inleiding

Tijdens de bondsvergadering van 29 november 2014 is het eerdere besluit bevestigd dat de
contributie jaarlijks geïndexeerd zal worden conform de Consumenten Prijs Index (CPI).
Hiervoor wordt de meest recent CPI gehanteerd. De CPI over 2017 bedraagt afgerond 1,39 %.
Deze indexatie wordt alleen toegepast op de volgende drie vormen van contributiebijdragen:
 Vereniging
 Leden
 Teams
9.1.2 Verenigingscontributie 2019
Het bestuur stelt voor de contributie in 2019 te indexeren met 1,39 % conform de CPI 2017 (in
centen af te ronden op vijftallen).
Vereniging
Lidvereniging

Bijdrage 2019

Bijdrage 2018

€ 106,05

€ 104,60

Voorstel
Goedkeuren van genoemde verenigingscontributie.
9.1.3 Contributiebijdrage 2019 o.b.v. leden
In 2019 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 2019 te indexeren met 1,39 % conform de CPI 2017 (in
centen af te ronden op vijftallen). De tarieven zijn als volgt:
Contributiesoorten

Contributie 2019

Contributie 2018

€ 10,65
€ 31,80

€ 10,50
€ 31,35

Basiscontributie leden
Persoonlijke/Individuele leden
Voorstel
Goedkeuren van de genoemde tarieven.

9.1.4 Contributiebijdrage 2019 o.b.v. teams
Het bestuur stelt voor de contributie in 2019 te indexeren met 1,39 % conform de CPI 2017 (in
centen af te ronden op vijftallen). De tarieven zijn als volgt:
Landelijke competitie:
Divisie

Eredivisie
Eerste Divisie
Tweede t/m Vierde Divisie
Vijfde t/m Negende Divisie

Regionale competities:
Soort competitie

Regiocompetitie jeugd
Recreantencompetities
Opstapcompetitie

Bijdrage per team
2019

Bijdrage per team
2018

€ 1.703,00
€ 588,20
€ 392,20
€ 275,55

€ 1.679,65
€ 580,15
€ 386,80
€ 271,75

Bijdrage per team
2019

Bijdrage per team
2018

€ 190,75
€ 42,45
€ 20,65

€ 188,15
€ 41,85
€ 20,35

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 2019
Het bestuur stelt voor de toernooibijdragen voor verenigingen de volgende bijdragen voor. De
tarieven zijn als volgt.

Soort bijdrage

Bijdrage per
toernooi seizoen
2019/2020

Bijdrage per
toernooi seizoen
2018/2019

Bijdrage per
toernooi seizoen
2017/2018

€ 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 Circuit toernooien en Junior Master toernooien geldt een afwijkende regeling die
door het bondsbestuur wordt vastgesteld.
Voorstel
Goedkeuren van genoemde toernooibijdragen.
9.1.6 Toernooiheffing deelnemers 2019
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.

