Informatie Bondsraad contributie en licenties 2021

Contributies en Licenties 2021
Corona heeft ons land in haar macht en roept op allerlei vlakken veel vragen op. We hebben
vragen gekregen van zowel dansers als officials wat Corona betekent voor de contributies en
licenties van 2021. Men vraagt zich af of ze alles moeten betalen voor 2021 terwijl in 2020 slechts
4 wedstrijden zijn geweest, de meeste juryleden helemaal niet hebben kunnen jureren en de
verwachting voor 2021 nog niet rooskleurig is.
Het bestuur begrijpt dat het uitblijven van wedstrijden voor velen een reden is om daar vragen
over te stellen. Echter, statutair is men verplicht om, tenzij het lidmaatschap voor 1 december
2020 is opgezegd, in ieder geval de contributie voor het lidmaatschap ad € 25,00 te betalen. Voor
licenties ligt dat niet vast. Die kunnen op elk gewenst moment afgenomen worden. Wij gaan in
een communicatie richting leden uitleg geven over waarvoor de contributie dient.

Voorstel voor 2021
Wedstrijdlicenties
Voor de af te nemen wedstrijdlicenties ligt dat anders. Die hoeven pas betaald te worden als men
zelf besluit om ze weer af te nemen. Dat zal in de praktijk zijn als er weer wedstrijden worden
georganiseerd.
Binnen het bestuur is er echter begrip voor de mensen met een kleine beurs en het feit dat we
vorig jaar slechts 4 wedstrijden hebben kunnen houden. Ook dit jaar is het afwachten of wij de
wedstrijdagenda zo kunnen vullen als in een ‘normaal’ dansjaar.
Daarom wil het bestuur dansers die voor 1 augustus 2020 een wedstrijdlicentie ad € 30,00 hebben
afgenomen, aanbieden dat ze bij afname van de wedstrijdlicentie 2021 een verzoek kunnen doen
voor een tegemoetkoming van € 15.00.
Dit geldt alleen voor die wedstrijddansers die voor 1 augustus 2020 de wedstrijdlicentie ad €
30,00 hebben afgenomen. Want de groep na 1 augustus heeft al 50% korting gehad.
Juryleden
Voor juryleden geldt hetzelfde principe. De kosten van een jurylicentie bedragen € 105,00 per
jaar. (dit is exclusief contributie ad € 25.00). Ook zij krijgen de mogelijkheid om een
tegemoetkoming aan te vragen. Dit bedrag is € 45.00.

Kosten en verantwoording in de jaarrekening.
Als iedereen gebruik maakt van de mogelijkheid om een deel van het licentiegeld terug te vragen
dan is het maximale bedrag als volgt:

450 wedstrijdlicenties ad € 15,00
75 jurylicenties ad € 45,00
Totaal

€
-

6750,00
3375,00
-----------10.125,00
========

De voorlopige jaarrekening laat zien dat we, ondanks het moeilijke Coronajaar, een goed
financieel jaar hebben gedraaid. Op dit moment wordt de jaarrekening opgemaakt en de
verwachting is dat we sluiten met een positief saldo van minimaal € 16.000,00.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met een subsidie via de TASO regeling van ongeveer
€ 10.000,00. Die hebben we ontvangen maar de NADB valt in een steekproef en pas als we
definitief weten of we het uitgekeerde bedrag (volledig) mogen houden, nemen we dit op in de
jaarrekening.

