
 

 Contributie en lidmaatschapsstelsel van onze vereniging 

ter bespreking op de extra ALV op 3 september 2017. 

 

 

Naar aanleiding van het agendapunt op de ALV op 4 juni 2017 inzake de contributieverhoging 

per 1 januari 2018, is het bestuur in overweging gegeven om ons lidmaatschapsstelsel aan te 

passen. 

 

Sinds het bestaan van de NJV wordt voor een (echt)paarlidmaatschap dezelfde contributie 

gehanteerd als voor een individueel lidmaatschap: op dit moment € 15,00 euro. Het 

studentenlidmaatschap bedraagt op dit moment € 5,00. Het voorstel van het bestuur aan de 

algemene ledenvergadering op 4 juni 2017 was om per 1 januari 2018 het individuele en het 

(echt)paarlidmaatschap te verhogen naar € 20,00.  

 

Een aantal aanwezigen bij deze algemene ledenvergadering ondersteunde een voorstel tot 

modernisering van ons lidmaatschapsstelsel: verschillende contributiebedragen voor het 

individuele en voor het (echt)paarlidmaatschap. Het bestuur heeft toegezegd dit voorstel te 

bespreken en de uitkomst(en) aan de leden voor te leggen in een extra ALV in het najaar 

2017. 

 

In antwoord op de vraag van een lid, waarom een contributieverhoging noodzakelijk is, heeft 

de penningmester de redenen daarvoor uiteengezet: het herstel van het vermogen, en het 

vooruitlopen op het jubileumjaar 2018, met alle kosten van dien. 

Er was in de vergadering overwegend geen bezwaar tegen de verhoging op zich. 

 

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 14 juni het voorstel tot differentiatie van de 

lidmaatschappen besproken en is tot de slotsom gekomen, dat 

1. invoering  tot extra werk voor de penningmeester zal leiden. Voorbeelden kunnen zijn dat 

(echt)paarleden die het met een extra verhoging van hun contributie niet eens zijn, het 

lidmaatschap willen terugbrengen tot een individueel lidmaatschap of zelfs opzeggen, of 

er wordt voor het verkeerde lidmaatschap betaald omdat men niet (meer) weet welk 

lidmaatschap werd aangegaan. Dit brengt extra e-mailverkeer en werk in de 

ledenadministratie met zich mee. 

2. ergo: niemand fundamenteel tegen de voorstellen tot individualisering is, maar in de sfeer 

van de uitvoering treden complicaties op en dan is de prijs te hoog. 

3. een verhoging van het studentenlidmaatschap naar € 10,00 reëel zou zijn, in lijn met het 

motto: studenten half geld. 

 

Het bestuur wil derhalve het voorstel aan de ALV van 4 juni gestand doen, zijnde: 

contributieverhoging per 1 januari 2018 voor individuele en (echt)paarlidmaatschappen naar  

€ 20,00 en, toegevoegd, voor het studentenlidmaatschap naar € 10,00. 

 

 

 


