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Datum voorstel:  21 april 2021 

Verantwoordelijk bestuurslid: Voorzitter 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via Dagelijks Bestuur 

1. Onderwerp  Vaststellen van de contributie 

2. Beslispunten  - Kennisnemen van deze notitie 
- Geen teruggave van de contributie over 2020 
- Geen korting op de contributie over 2021 

3. Samenvatting Een aantal verenigingen heeft een vraag gesteld over de 
contributie. Zij vragen een korting of een teruggave van de 
contributie vanwege Corona. Het bestuur gaat in deze notitie in 
op die vraag.  

4. Benodigde financiën N.v.t. 

5. Besluit vergadering  

 
 
 

1. Inleiding 

Een aantal verenigingen heeft een vraag gesteld over de contributie. Zij vragen een 
korting of een teruggave van de contributie vanwege Corona. Het bestuur gaat in deze 
notitie in op die vraag.  

 

2. Coronacrisis 

In 2020 zijn we geconfronteerd met een Coronacrisis. Als gevolg daarvan hebben veel 

verenigingen alle activiteiten moeten staken. Daardoor zijn ze ook inkomsten 

misgelopen. EHBO-verenigingen kunnen in de meeste gevallen een beroep doen op 

steunmaatregelen of aankloppen bij de gemeente. De landelijke organisatie heeft die 

mogelijkheid niet. Er is geen personeel in dienst. De inkomsten bestaan uit de 

contributieopbrengsten. Wij zien dat het aantal leden in 2020 verder afneemt. Dat zal ook 

komen doordat verenigingen geen basisopleiding konden verzorgen. 

De contributie van de Nationale Bond is al jaren gelijk: € 3,95 per lid. 

 

3. Teruggave van de contributie over 2020 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat sommige verenigingen op zoek moeten naar 

oplossingen voor het wegvallen van sommige financiën. De vraag is door een paar 

verenigingen gesteld en uit de poll op de site blijkt dat van de verenigingen die 

reageerden een klein deel financiële problemen verwacht meent het bestuur dat een 

teruggave van de contributie over 2020 niet aan de orde is. 

 

De Coronacrisis is voor alle betrokken een overmachtssituatie. Teruggave van de 

contributie zou betekenen dat er een flink gat wordt geslagen in de financiën van de 

landelijke organisatie vanwege de vaste lasten. Dat vindt het bestuur onverantwoord. 
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4. Korting op de contributie over 2021 

Het bestuur kiest er ook niet voor om een korting te geven op de contributie over 2021. 

De contributienota’s zijn in februari verzonden. De verwachting is dat deze zomer de 

maatregelen worden versoepeld omdat een flink aantal mensen dan is gevaccineerd en 

de druk op de zorg afneemt. Het bestuur hoopt dat verenigingen dan ook snel weer 

activiteiten kunnen oppakken en terug kunnen gaan naar de situatie voor Corona.  

 

5. Besluit ledenvergadering 

Er staat een vragenlijst open voor verenigingen om een beeld te krijgen van de situatie 

van de verenigingen. Wij hopen op een hoge response zodat we dat mee kunnen nemen 

bij onze besluitvorming. 

 

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om in te stemmen met de volgende besluiten: 

- Geen teruggave van de contributie over 2020 

- Geen korting op de contributie over 2021 

- Niet verhogen van de contributie voor 2022 

 

Mocht deze zomer blijken dat de Coronacrisis voortduurt zal het bestuur op de 

eerstvolgende ledenvergadering met een voorstel komen om de verenigingen in 2022 

tegemoet te komen.  


