Voorstel aanpassing contributieregeling 2019-2020
Indexatie
Wij willen de lijn van jaarlijkse aanpassing voort blijven zetten. Echter gezien de
huidige financiële situatie, de beperkte kostenstijging en het resultaat van het laatste
boekjaren willen we deze, net als vorig jaar, wat lager vast stellen dan in de afgelopen
jaren (3%).
Ondanks de gezonde financiële positie, moeten we ook constateren dat willen we op
termijn noodzakelijk en te verwachten groot onderhoud aan ons clubhuis en veld uit
kunnen voeren, we wat meer reserves moeten zien te krijgen. Om derhalve voldoende
financiële slagkracht te houden en daarmee gezond te blijven achten we een jaarlijkse
verhoging onvermijdelijk. Daarnaast staan we aan de vooravond van een mogelijk
verhuizing en/of privatisering van ons complex. Ook hiervoor is een solide financieel
fundament wenselijk.
In vergelijking met andere omliggende verenigingen blijven wij gelukkig nog aan de
lage kant, dus we hebben in de concurrentie met anderen ook nog wel wat ruimte in
de contributies. Derhalve voor ons aanleiding om de contributies over de gehele linie
met circa 2% te verhogen.

Diensten/vrijwilligerstoeslag
Met ingang van 2016-2017 hebben we een toeslag ingevoerd. We beoogden meer
mensen te stimuleren wat klussen voor de club op te pakken. Wij zien dat dit
gewenste effect niet via deze financiële prikkel gerealiseerd wordt. Per saldo is de
afgelopen jaren slechts 10% van de toeslagen teruggevraagd, het overige bedrag blijft
als “opbrengst” achter. De regeling blijkt tevens in de uitvoering administratief
bewerkelijk, iedere terugbetaling moet individueel verwerkt worden. Om te voorkomen
dat het gezien wordt als een extra contributieverhoging, het feit dat we het financieel
niet nodig hebben en dat het niet het gewenste effect heeft, stellen we voor om de
toeslag met ingang van 2019-2020 af te schaffen.

Betaalde coaches
We hebben sinds een aantal jaren een aantal teams waar om diverse redenen een
zogenaamde “betaalde” coach het team langs de lijn bij de wedstrijden begeleid. We
zien dat het een goed werkende oplossing is, waarmee we de betere en enthousiaste
spelers uit de hogere/eerste teams aan ons weten te binden en tevens de coaching
langs de lijn naar een hoger plan weten te brengen. We zien wel door het succes dat
de eerder vastgestelde bijdrage van € 20 per lid per jaar ontoereikende is. Daarom
stellen we voor dit bedrag te verhogen naar € 25.
Daarmee ziet de regeling met ingang van 2019-2020 er als volgt uit:
• Voor die teams waar in overleg tussen ouders en bestuur bepaald wordt dat
een zogenaamde betaalde coach de beste oplossing is, zal de vereniging een
extra bijdrage per spelend lid via de contributie innen.
• Deze bijdrage wordt vastgesteld op een toeslag van € 25 per lid.
• Deze bijdrage zal net als de reguliere contributie in 10 termijnen geïncasseerd
worden.
• Uit deze bijdrage van naar verwachting gemiddeld € 300 tot € 350 per team
kan de coach een vergoeding ontvangen.
• Uitbetaling van de vergoeding wordt door de teammanager geregeld.

Voorstel contributie 2019-2020
Categorie
Veteranen
Senioren
Toeslag Heren/dames 1
A-jeugd
B-jeugd
C-jeugd
D-jeugd
E-jeugd
F-jeugd
G-jeugd/kabouters
Toeslag betaalde coach
Trimhockeyers (alleen senioren)
Studenten/scholieren
Niet-spelende leden (alleen senioren)

Contributie
2018-2019
€ 320,00
€ 249,00
€ 67,00
€ 218,00
€ 218,00
€ 218,00
€ 203,00
€ 176,00
€ 124,00
€ 56,00
€ 20,00
€ 166,00
€ 166,00
€ 56,00

Contributie
2019-2020
€ 326,00
€ 254,00
€ 68,00
€ 222,00
€ 222,00
€ 222,00
€ 207,00
€ 179,00
€ 126,00
€ 57,00
€ 25,00
€ 169,00
€ 169,00
€ 57,00

