
 
 
 
  
 

 
GOEDGEKEURD 

Voorstel verschuiving vaststellen contributie 
 
In de afgelopen jaren is de contributie altijd vastgesteld gedurende het contributiejaar, met 
andere woorden de contributie van 2007 wordt vastgesteld in 2007 zelf. Daarbij komt ook nog 
dat de vaststelling relatief laat in het jaar gebeurt – vorig jaar was het in maart en dit jaar april. 
 
Verder komt daar nog bij dat de inning van de contributie ook laat op gang komt: 

• Incasso’s worden pas in juni of juli uitgevoerd. 
• De eerste herinneringen worden pas verstuurd in september of oktober. 

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat leden, die uiteindelijke niet betalen en dus geroyeerd 
worden, een jaar lang gebruik kunnen maken van de ENIAC activiteiten en kosten worden 
gemaakt voor de periodiek. 
 
Als er wordt gekeken naar andere verenigingen, dan wordt daar meestal de contributie 
vastgesteld voordat het nieuwe verenigingsjaar begint of wordt het vastgesteld vlak na het begin 
van het jaar. . Regelmatig moet ook de contributie betaald zijn voor aanvang van het 
verenigingsjaar. 
 
Het vooruit plaatsen van de vaststelling van de contributie heeft twee belangrijke consequenties: 
• Door het eerder vaststellen van de contributie kan het gebeuren dat begroting in het volgende 

jaar niet meer sluitend te krijgen is; met andere woorden er wordt verlies gemaakt. Echter 
met het huidige eigen vermogen is dit niet direct een probleem. Daarnaast leert de ervaring 
dat de inkomsten over het algemeen beter uitvallen dan verwacht. 

• De contributie kan geïnd worden voor de ALV. Dit geeft de mogelijkheid om niet betalende 
leden eerder te royeren. 

 
Het voorstel is dus om de contributie voortaan een jaar eerder vaststellen. Met andere woorden 
de contributie voor 2009 wordt tijdens deze ALV vastgesteld. Dit heeft dan wel als gevolg dat er 
binnen een jaar twee keer contributie wordt geïnd: eenmaal voor 2008 (op korte termijn) en 
andermaal voor 2009 (begin volgend jaar). Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven 
worden uitgenodigd de betaling ineens voor beide jaren te doen (en zo de betalingskorting te 
krijgen die daaraan gekoppeld is). 
  
 


