MEMO
Aan: de leden van de vereniging ‘de Dijkrunners’.
Van: bestuur
Datum: oktober 2019
Onderwerp: contributieverhoging
———————————————————————————————————————————
Aanleiding
Zoals in de jaarvergadering van april 2019 al is aangekondigd, ontkomen we ook voor 2020 niet
aan een contributieverhoging. Uiteraard kan dit vragen oproepen waarom het bedrag nagenoeg
verdubbeld is sinds 2012, vandaar een korte toelichting.
De verhoging heeft te maken met een aantal factoren. Een van de belangrijkste is het
lidmaatschap van de atletiekunie. Deze heeft voor een forse verhoging geleid van structurele
kosten. De eerste paar jaar waren voor ons nog voor een gereduceerd tarief, maar sinds vorig jaar
betalen wij het volledige bedrag gelet op het aantal leden. De reden om destijds over te stappen
naar de atletiekunie was tweeledig. Enerzijds had dit te maken met het opleiden en geaccrediteerd
houden van de trainers. Anderzijds met het verzekeren van de bestuurlijke aansprakelijkheid en
het als vereniging kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving zonder daarvoor steeds weer
externe expertise te hoeven inhuren. Een voorbeeld hiervan is de statuten of de wetgeving rondom
de algemene verordening gegevensbescherming ( de privacywet).
Een ander belangrijke factor is het teruglopend ledenaantal. Daar waar we rond 2012 nog 215
betalende leden hadden, is dit aantal in 2019 teruggelopen tot ongeveer 150. Hierdoor hebben we
onvoldoende dekking voor onze vaste kosten van trainers, huur van de baan, atletiekunie, etc.
Tot slot is sinds 2012 de subsidiekraan geheel opgedroogd.
Voorstel:
Om in elk geval de vaste kosten dekkend te krijgen wil het bestuur de contributie voor 2020
vaststellen op 120 euro per jaar. Deze zal in 2 termijn geÏnd gaan worden, te weten in februari en
in juni 2020. Het verzoek aan de leden is om met dit voorstel akkoord te gaan.
Procedure: aangezien voor dit besluit tenminste de helft van de leden aanwezig moeten zijn, en wij
niet verwachten dat dit quotum aanwezig is ter vergadering van 30 oktober 2019, zullen we in een
tweede ronde leden de gelegenheid moeten geven opnieuw te stemmen. Deze zal plaatsvinden op
13 november 2019.

