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Inleiding 

Een gezonde financiële positie van een vereniging ontstaat door een sluitende begroting. De 

bondsraad stelt jaarlijks de budgetten vast voor de uitgaven die de NADB verwacht te gaan doen. 

De inkomsten worden gevormd door het innen van contributies, licenties, wedstrijdfees etc. Het 

is belangrijk dat de inkomsten de uitgaven dekken. Dat betekent dat de hoogte van de inkomsten 

aan wisselingen onderhevig is. In de praktijk levert het vaststellen van de hoogte van de 

contributies etc.  de meeste discussie op.  

Het objectief vaststellen van de hoogte van de inkomstenposten van een vereniging blijkt een 

lastig proces te zijn, vaak omgeven door sterk variërende inzichten.  

 

De contributiestructuur is in de loop der jaren onoverzichtelijk geworden, het geeft aanleiding tot 

het maken van fouten en het is niet meer uit te leggen aan de leden. Als er een vraag kwam om 

een bepaalde inkomstenpost te onderbouwen, dan moesten we daarvoor het antwoord vaak 

schuldig blijven. Het enige valide argument was dat de bondsraad de bedragen zo had 

vastgesteld. Vanuit de leden, maar zeker ook vanuit de organisatoren van wedstrijden, is daar 

regelmatig kritiek op gekomen.  Het is ook niet houdbaar richting de toekomst, zeker niet als er 

sprake gaat zijn van aansluiting van grotere groepen dansers met een heel ander eisen- en/of 

wensenpakket.  

 

De ideale situatie: objectieve benadering en berekening van normbedragen 

Als je opnieuw vanuit een blanco situatie zou moeten beginnen met een vereniging dan moet het 

uitgangspunt zijn een objectieve systematiek om de hoogte van de (bonds)contributies/licenties 

vast te stellen. Een goede, uitgebalanceerde dekking van de lasten door gerelateerde baten is 

cruciaal. De systematiek moet vastliggen, de bondsraad moet achter het systeem staan, en ook 

alle leden moeten de contributiestructuur begrijpen. 

 

Norm (basis)contributie 

Bij een dergelijke opzet maak je eerst inzichtelijk welke kosten van de organisatie je maakt voor 

iedereen, m.a.w. de kosten om het voortbestaan van de bond te waarborgen. Deze kosten dienen 

gedragen te worden door alle leden van de organisatie. Hiermee is de basis gelegd voor de 

basiscontributie voor ieder individueel lid.  

Tot deze groep van kosten die gedekt moet worden uit de basiscontributie rekenen we de kosten 

van de website, de kosten van de financiële administratie, algemene communicatiekosten, 

bondsbureau, bestuurskosten en kosten commissies etc verminderd met de jaarlijkse subsidie 

voor algemeen functioneren van het NOC*NSF. Daarnaast wordt in de basiscontributie een 

bedrag per lid berekend om het eigen vermogen zodanig te laten groeien dat de vereniging 

voldoende sterk de toekomst in kan.  

 

Diverse normlicenties / wedstrijdfees etc 

 Vervolgens worden de overige kosten gerubriceerd naar de groepen voor wie de kosten worden 

gemaakt. Bij de indeling van deze groepen moet in eerste instantie niet te veel differentiatie 



aangebracht wordt, omdat dit gaat leiden tot een  groot aantal verschillende tarieven. Het moet 

een eenvoudig, goed uitlegbaar en onderhoudbaar model zijn.  

Een ander belangrijk uitgangspunt is, dat als bepaalde onderdelen wijzigen (zoals ledenaantallen 

of bepaalde kostensoorten) er een objectieve berekening kan plaatsvinden van de nieuwe 

bedragen per lid.  

 

De groepen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: 

• dansers 

• professionals 

• specifieke wedstrijdkosten t.b.v. organisatoren 

 

Hierbij uiteraard de kanttekening dat danserlicenties wel gedifferentieerd moeten kunnen 

worden. De kosten van een ballroomdanser zijn niet wezenlijk anders dan die van een latin 

danser, maar voor breakdancers of bijv rolstoeldansers worden wellicht heel andere kosten 

gemaakt. Maar het uitgangspunt dient wel te zijn dat groepen die inhoudelijk weinig verschillen 

van elkaar, onder één licentiesoort komen te vallen. Daar staat of valt het hele systeem mee. Er 

kan niet voor ieder individu maatwerk geleverd worden.  

 

Samenvatting 

Met deze systematiek kan een discussie over de hoogte van contributies en licentiekosten meer 

geobjectiveerd worden. En kan er jaarlijks een objectieve indexering toegepast worden. 

Deze vorm van onderbouwing voor contributies wordt bij diverse sportverenigingen met succes 

toegepast. Discussies over hoogtes worden daarmee beperkt en meer geobjectiveerd. En er kan 

een betere afweging gemaakt worden over kosten versus opbrengsten om tot een sluitende 

begroting te komen.  

Als we er voor zouden kiezen het model van ‘normcontributie’ direct door te voeren vanaf 2021, 

dan zou dit kunnen leiden tot grote verschillen in contributie etc ten opzichte van de situatie tot 

en met 2020. We zitten dan wel in één keer op het goede spoor, maar de verandering is dan 

wellicht te rigoureus.  

 

Vervolg voor de begroting 2021: “groeimodel”  

De bondsraad wordt verzocht in te stemmen met de volgende werkwijze. 

 

Bij de begroting 2021 zullen de contributiebedragen en wedstrijdfees gewoon berekend worden 

op basis van de uitgangspunten zoals die tot nu toe gehanteerd zijn.  Er zal ook een 

schaduwberekening van ‘normcontributies’ gemaakt worden met een cijfermatige 

onderbouwing die exact aansluit op de concept begroting 2021 en dus in totaliteit op dezelfde 

baten uitkomt.  

 

Het is dan aan de bondsraad om te beslissen of we vasthouden aan de oude systematiek, of met 

een overgangsregeling in een aantal jaren geleidelijk overgaan naar de nieuwe systematiek van 

de Normcontributie. 

 

  

 

 

 

 

 


