
Voorstel ALV 16 februari 2021 

Beleid contributies en lidmaatschappen 
 
Contributies van de leden zijn de belangrijkste structurele inkomstenbron voor RKV Het Anker. Een 
contributie heeft tot doel om de basiskosten te dekken van de organisatie, onderhoud uit te kunnen 
voeren en nieuwe spullen aan te schaffen ten behoeve van de sport. Contributie geeft daarmee het 
recht om gebruik te maken van de faciliteiten van de vereniging.  
Een contributie dekt in principe niet de inzet van arbeid zoals voor het doen van klussen of zitting 
nemen in een commissie of bestuur. Van alle leden van de vereniging wordt naast de contributie 
verwacht dat ze zich vrijwillig inzetten voor de vereniging op welke manier dan ook. Alleen zo hoeven 
we bijvoorbeeld geen medewerkers in te huren en kunnen we de contributie lager houden. De 
contributies worden vastgesteld in een algemene ledenvergadering.  
 
Uitgangspunten voor bepalen hoogte contributie 

 De contributie moet passend en vergelijkbaar zijn met andere roei- en kanoverenigingen 
 De contributie moet de structurele kosten van de vereniging minimaal kunnen dekken 
 Met de contributie wordt gespaard voor het investeren in nieuwe spullen en in onze      

gebouwen 
 
Lid worden 
Je kunt per kwartaal lid worden: in het kwartaal waar je  lid wordt begint de contributie voor dat hele 
kwartaal te tellen. Aanmelding moet schriftelijk bij de ledenadministratie.  
  
Het innen van de contributie 

1. Het innen van de contributies vindt plaats voor 1 mei of indien de contributies zijn 
vastgesteld na 1 mei, zo snel mogelijk.  

2. Het innen van de contributies wordt generiek via de e-mail bekend gemaakt. Herinneringen 
worden individueel toegestuurd.  

3. De inningstermijn bedraagt vier weken.  
4. Contributies worden in één keer geïnd voor een heel jaar, tenzij het betreffende lid bij de 

penningmeester per e-mail aangeeft het in termijnen te willen betalen. In dat geval kan in 
overleg met de penningsmeester een betalingsregeling overeengekomen worden voor de 
vastgestelde contributie. Bij deze regeling moet in ieder geval de helft van het 
contributiebedrag zijn overgemaakt vóór 1 juni van een betreffend jaar. Mocht (volledige) 
betaling van de contributie niet mogelijk worden geacht, dan kan daartoe een voorstel 
worden ingediend gericht aan het bestuur, die daar vervolgens een beslissing over neemt.  

5. Het niet voldoen aan de contributieverplichtingen, en het ook niet overeenkomen van een 
betalingsregeling leidt tot beëindiging van het lidmaatschap. Het bestuur beslist hierover en 
stelt de betreffende persoon hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze beëindiging zal voor 1 
juli in werking treden en anders zo snel mogelijk. Deze termijn wordt gehanteerd in verband 
met de afdrachten naar de sportbonden.  

 
Opzeggen/beëindigen lidmaatschap 

 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijke te gebeuren bij de ledenadministratie en 
kan te alle tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.  
Conform artikel 10 lid 13 van statuten blijft altijd de jaarlijkse contributiebijdrage 
verschuldigd, ook al is het lidmaatschap eerder beëindigd. Verder geldt artikel 10 van de 
statuten.  
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Lidmaatschappen 
We maken onderscheid tussen een kano- en roeilidmaatschap en tussen jeugd en volwassenen. 
Daarnaast hebben we conform de statuten “begunstigers”. Hieronder volgt per type lidmaatschap 
wat de rechten en plichten zijn.  
 
Lidmaatschap volwassene kano rechten en plichten 
- 1 kajak, 1 kano, 1 canadees stallen per persoon in de loods 
- Zelfstandig toegang tot de loods met code 
- Gebruik (kano)verenigingsmateriaal en andere faciliteiten 
- stemrecht in ledenvergadering 
- Betalen contributie 
- Betalen inschrijfgeld (bij nieuwe leden) 
 
Lidmaatschap volwassene roeien rechten en plichten 
- Zelfstandig toegang tot de loods met code 
- Gebruik (roei)materiaal vereniging en andere faciliteiten 
- stemrecht in ledenvergadering 
- Betalen contributie 
- Betalen inschrijfgeld (bij nieuwe leden) 

 
Lidmaatschap jeugd roeien en kanoën 
- Jeugd zijn leden tot 21 jaar.  
- Voor ieder lid van de vereniging dat in het jaar waarin de contributieafdracht plaatsvindt nog niet 

de eenentwintigjarige leeftijd heeft bereikt per 1 juli van dat jaar, dient het jeugdlidmaatschap 
tarief betaald te worden. Dus wanneer je meer dan de helft van het jaar 21 bent, dient het 
volwassene lidmaatschap betaald te worden.  

- Jeugdleden hebben dezelfde rechten en plichten als volwassenen, tenzij een ouder/verzorger 
van een jeugdlid tot 18 jaar te kennen geeft dat hij/zij het betreffende jeugdlid 
vertegenwoordigd  

- Jeugdleden betalen een deel van de contributie van volwassenen en de helft van het inschrijfgeld 
voor volwassenen.  

- Jeugdleden bij het roeien betalen conform de regelementen van de KNRB vanaf hun 18de jaar de 
volwassenafdracht aan de roeibond. De contributie voor jeugdroeileden wordt dan vermeerderd 
tot aan het bedrag dat voor een volwassene moet worden afgedragen.   

 
Begunstiger 
- Begunstigers zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die de vereniging financieel steunen 

met een al dan niet periodieke bijdrage, waarvan het minimum bedrag jaarlijks door het bestuur 
wordt vastgesteld.  

- Begunstigers hebben geen rechten ten aanzien van de vereniging. Een begunstiger zijnde een 
natuurlijke persoon kan wel op zijn eigen verzoek extra rechten krijgen ten aanzien van de 
vereniging. Het bestuur bepaalt hiervoor de voorwaarden. Deze voorwaarden staan in 
verhouding tot de financiële steun, schaden de vereniging niet en gaan de rechten van leden niet 
te boven.  

- Begunstigers krijgen indien zij dit wenselijk achten een vermelding op een nader te bepalen 
(digitale) plek. 

- Het sponsorbeleid gaat hier verder op in (p.m.)  
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Contributies 2021 
Ter besluitvorming in de ALV 

  
Contributie 2021 Omschrijving  Basis  Afdracht bond  Totaal 
Inschrijfgeld volwassenen  € 25,00    
Inschrijfgeld jeugd € 12,50   
Roeien volwassenen  € 155,77  € 39,23 195 
Roeien jeugd € 82,96  € 22,04* 105 
Kanoën volwassenen  € 129,80  € 25,20 155 
Kanoën jeugd € 84,40 € 10,60**  95 
Extra kano/kajak stallen  € 20,00  
Begunstigers 
rechtspersoon/natuurlijk 
persoon 

> € 50,00  

 
*Voor jeugdroeileden tot 21 jaar geldt de volwassene afdracht vanaf 18 jaar.  
 
** Dit bedrag wordt ook afgedragen voor het tweede kanolid en verder op één adres.  
Meer informatie is te vinden op het watersportverbond, huishoudelijk reglement artikel 7.    


