KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
aan
van
betreft
status
cc
dd
nr

Bondsraad
Algemeen bestuur
Aanpassing contributie inning
Ter bespreking
D. Tjiam, K. Stolk
3 juni 2019
19/20439

Te bespreken
Op verzoek van de drie samenwerkende bonden (OSBO, SBO, SGS) heeft de KNSB uitgewerkt wat
ervoor nodig is om de contributie-inning van de regionale bonden over te nemen. Dat is goed mogelijk.
Over de uitvoeringskosten en het risico van oninbare contributie dienen afspraken gemaakt te worden.
Deze notitie bevat een voorstel c.q. richting hiervoor.
Hoofdlijn
1. De uitvoering van de contributieheffing aan de verenigingen wordt met ingang van 1 oktober 2020
verplaatst van de regionale bonden naar de KNSB. Dit is inclusief de contributie die de regionale
bonden zelf in rekening brengen.
2. De KNSB draagt het debiteurenrisico, de uitvoeringskosten en extra investering in automatisering.
3. Voor de dekking van het debiteurenrisico, de uitvoeringskosten en de extra investering in
automatisering zijn er 2 opties. Optie 1 is een bijdrage van de regionale bonden; optie 2 is een
kleine contributieverhoging voor clubleden (en daaraan gekoppeld persoonlijke leden).

NB De contributie voor de leden van bijzondere bonden blijft ongewijzigd (m.u.v. jaarlijkse indexatie).
Tijdpad
Juni 2019
Najaar 2019
December 2019

Bespreking in Bondsraad
Regionale bonden raadplegen hun achterban
Besluit Bondsraad over overnemen contributie-inning + dekking

Aanleiding
De drie samenwerkende bonden SBO, OSBO en SGS hebben de KNSB gevraagd wat er voor nodig
is om de inning van de contributies van de verenigingen uit te laten voeren door het bondsbureau. Er
zijn meerdere redenen die hebben geleid tot dit verzoek:
 De regionale bonden hebben moeite om alle bestuursfuncties ingevuld te krijgen. Er is in dat
geval sprake van discontinuïteit en van een optimale kennisoverdracht is geen sprake.
Omwille van de continuïteit is het gewenst dat het proces omtrent het innen van contributies
geborgd wordt binnen een professionele organisatie zoals het bondsbureau;
 De regionale bonden zijn een doorgeefluik van de KNSB;
 Steeds verdergaande automatisering maakt het mogelijk dit werkproces te standaardiseren.

Toelichting
Het overnemen van de contributie inning door de KNSB is technisch goed te doen. Hieronder staat
een vergelijking tussen de huidige situatie en de beoogde nieuwe situatie.

Huidige situatie
 Het bondsbureau rekent per kwartaal uit voor hoeveel hoofdleden (senior en jeugd) elke
vereniging aangeslagen moet worden.
 Deze cijfers worden per bond getotaliseerd.
 De regionale bond ontvangt deze cijfers van het bondsbureau vergezeld van een totaalrekening
voor de KNSB afdracht van deze hoofdleden.
 De regionale bond stuurt elke bij deze bond aangesloten vereniging een rekening met daarop de
KNSB afdracht en de regionale bond afdracht van alle hoofdleden.

Voorstel nieuwe situatie
 Het bondsbureau rekent per kwartaal uit voor hoeveel hoofdleden (senior en jeugd) elke
vereniging aangeslagen moet worden.
 De regionale bonden geven jaarlijks (uiterlijk 1 september) aan het bondsbureau door wat de
afdracht per hoofdlid is aan de regionale bond.
 Het bondsbureau stuurt elk kwartaal alle verenigingen een rekening met daarop zowel de afdracht
KNSB als de afdracht regionale bond.
 Het bondsbureau maakt 1 maand na het versturen van de rekening aan de verenigingen de
afdracht regionale bond over aan de regionale bond.

Gevolgen voor KNSB
Er zijn wel twee consequenties:
 Het bondsbureau krijgt extra werkzaamheden. Dit betreft vragen en discussies over
contributiefacturen. Daarnaast zal de debiteurenbewaking (van 13 naar 400 facturen per kwartaal)
meer tijd in beslag nemen. Naar schatting heeft het bondsbureau 160 uur per jaar (40 uur ofwel 1
werkweek per kwartaal) extra tijd nodig om de contributie-inning volledig over te nemen van de
regionale bonden.
 Het debiteurenrisico verschuift naar de KNSB. Wanneer een vereniging zich opheft, dan kan het
zijn dat de resterende contributieverplichting niet meer wordt voldaan. Vaak is de schade te
overzien. Verenigingen die stoppen, hadden vaak niet veel leden meer. De meeste regionale
bonden houden hier rekening mee. Als de KNSB de contributie-inning overneemt, komt dat risico
(en het risico op te late betaling) bij de KNSB te liggen.
Het bestuur acht het wenselijk om bij de overname van de contributie-inning te gaan werken met
automatische incasso. Dat vraagt om een aanpassing van OLA. In dat systeem moet het
bankrekeningnummer van de regionale bonden en de verenigingen vastgelegd worden. Het
boekhoudsysteem ( Exact Online) kan overweg met automatische incasso’s en behoeft geen
uitbreiding. Automatische incasso scheelt tijd in het debiteurenbeheer, maar brengt ook extra
bankkosten met zich mee.

Dekking
Het overnemen van de contributie-inning brengt dus extra kosten en risico’s voor de KNSB met zich
mee. De drie samenwerkende bonden hebben aangegeven hier een redelijke vergoeding voor te
willen betalen.
Het bestuur is van mening dat een toekomstige oplossing niet enkel voor deze drie regionale bonden
moet worden uitgedacht en uitgevoerd. Het heeft de voorkeur van het bestuur dat alle regionale
bonden hier aan mee gaan doen.
Er zijn twee opties. In optie 1 worden de kosten afzonderlijk gedekt door de regionale bonden. Optie 2
is een generiek bedrag, betaald door de leden via een kleine contributieverhoging .
Optie 1 (regionale bonden):
 Een regionale bijdrage aan een landelijke voorziening voor oninbare debiteuren;
 Een vergoeding per hoofdlid voor de uitvoeringskosten;
 Een investering in verdere automatisering via de gebruikelijke wijze.
Optie 2 (contributieverhoging):
Een contributieverhoging van € 1,- voor volwassen leden en € 0,50 voor jeugdleden (Betreft clubleden
en persoonlijke leden). Daarvoor neemt de KNSB het risico van oninbare facturen op zich, evenals de
uitvoeringskosten en de extra investering in automatisering.

