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Doel van deze notitie
Doel is om te bespreken welke uitgangspunten we willen hanteren voor een nieuwe
lidmaatschapsstructuur. Aan de Bondsraad wordt gevraagd om feedback, en we willen
inventariseren of overeenstemming bestaat over de uitgangspunten. Vervolgens kan een plan
voor een andere lidmaatschapsstructuur worden gemaakt. Daarbij hoort ook een doorrekening
van de financiële gevolgen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een beslissing om de
lidmaatschapsstructuur wel of niet aan te passen.

Aanleiding
Het thema herziening lidmaatschapsstructuur is een thema in het MJBP 2022-2025. Een
belangrijke aanleiding is dat de KNSB wil inspelen op de veranderende behoefte van de
individuele sporter. Die wil zich minder snel of flexibeler binden, en zich niet meer altijd
vastleggen op een traditioneel lidmaatschap.
Tegelijkertijd dienen we ook de belangen van de bestaande leden in het oog te houden. Bij
verandering van de lidmaatschapsstructuur moeten we daarom zorgen voor een goede balans.

Mogelijke uitgangspunten
Hieronder staan mogelijke uitgangspunten genoemd.
•
•
•
•
•

•

Financieel neutraal t.o.v. huidige structuur.
Basissolidariteit voor instandhouding Nederlandse schaakinfrastructuur.
Passend binnen de NOC*NSF criteria voor lidmaatschappen.
Verschuiving deels naar contributie op basis van profijt (afname producten/diensten, bijv.
online content).
Lager tarief voor mensen die alleen op de eigen club spelen. Gegeven het uitgangspunt van
financiële neutraliteit zouden tarieven elders (lidmaatschap en/of deelname) dan omhoog
moeten.
Praktisch uitvoerbaar houden, dus eenvoud. Differentiatie in tarieven dient beperkt te zijn.
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Huidige lidmaatschapsstructuur KNSB
In een meegestuurd Excel document staat een overzicht van de huidige lidmaatschappen en wat
daartegenover staat.

Toelichtende opmerkingen:
-

-

-

-

-

Clublidmaatschap: Het contributiejaar gaat in per 1 oktober. Mensen die op die datum
clublid zijn, zijn een volledige jaarcontributie aan de KNSB verschuldigd; ook als zij tussentijds
hun lidmaatschap opzeggen. Mensen die op 1 januari lid zijn, betalen drie kwartalen etc.
Hieruit volgt dat iemand maximaal 3 maanden aspirantlid kan zijn van een club zonder dat hij
opgegeven behoeft te worden bij de KNSB.
Dubbelleden: We kennen een onderscheid in hoofdlidmaatschap en dubbellidmaatschap bij
de clubleden (en leden bijzondere bonden). Er wordt alleen contributie betaald voor het
hoofdlidmaatschap, niet voor het dubbellidmaatschap.
Scholierenlidmaatschap: Toen dit lidmaatschap werd gecreëerd, kregen kinderen een gratis
Chess Tutor. Later werd dit omgezet in een automatische koppeling met Schaakmatties.
Aangezien het karakter van Schaakmatties nu gaat veranderen (premium lidmaatschap voor
kleine groep veelspelers, in combinatie met inschrijfgelden voor losse toernooien), is het
scholierenlidmaatschap op dit moment niet actueel.
Definitie lidmaatschap voor NOC*NSF: Om voor NOC*NSF mee te tellen als lid (criterium
voor verdeelmodel algemene subsidie), is een contributie van minimaal € 5 per jaar vereist.
Mogelijk wordt dit bedrag verhoogd. NOC*NSF gaat dit in 2022-2023 uitwerken.
Eerdere discussie: Een aantal jaar geleden (ca. 2014) is in de Bondsraad gesproken over de
invoering van een recreatielidmaatschap met een veel lager tarief, voor spelers die alleen op
de club spelen. Destijds is dat niet doorgezet, vanwege de mogelijke financiële gevolgen als
leden massaal op dit recreatielidmaatschap zouden overstappen.

Ter info: Andere sportbonden
In de bijlage is een overzicht te vinden van de lidmaatschaps- en contributiestructuur van een
aantal andere bonden. Het gaat om bonden waar de structuur met clubs de hoofdmoot vormt
(met uitzondering van de wandelbond). We zien verschillende modellen, en dat is ook interessant
voor gedachtenvorming over de toekomst van lidmaatschap en contributie bij de KNSB.

Welke modellen zien we?
1. Vaste contributie per lid, soms met differentiatie naar leeftijd (bridge, gymnastiek, judo,
volleybal, badminton). Dit heeft de KNSB ook.
2. Basiscontributie + aparte wedstrijdlicentie (tafeltennis)
3. Clubs betalen bedrag om zich aan te sluiten bij de bond, eventueel gestaffeld naar
clubgrootte (bridge, badminton)
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4. Contributie per lid varieert op basis van clubgrootte (tennis)
5. Relatief lage contributie voor leden, en hoge inschrijfgelden voor deelname teamcompetities
– met differentiatie naar niveau (badminton)
6. Lidmaatschap bestaat uit concreet product (wandelbond → voordeelpas en/of magazine)

Denkrichtingen nieuwe lidmaatschaps- en contributiestructuur KNSB
Nog eens de mogelijke uitgangspunten:
•
•
•
•
•

Financieel neutraal t.o.v. huidige structuur.
Basissolidariteit voor instandhouding Nederlandse schaakinfrastructuur.
Verschuiving deels naar contributie op basis van profijt.
Lager tarief voor mensen die alleen op de eigen club spelen.
Praktisch uitvoerbaar houden, dus eenvoud.

Waar kunnen we aan denken:
•

•

•
•

Basislidmaatschap (solidariteit) voor elk lid, met recht op bondsblad] en nieuwsbrieven. Dit
bedrag substantieel lager dan huidige bedrag. → Van clubs verwachten we dan wel
solidariteit dat ze hun ‘interne’ leden ook echt aanmelden!
Recht op rating (KNSB/FIDE) apart, via wedstrijdlicentie, ratinglicentie of iets dergelijks. Los
ratinglidmaatschap laten vervallen? (NB Incidentele toernooideelnemers, m.n. voor Tata, zijn
hierdoor veel duurder uit!)
Inschrijfgelden teamcompetities flink omhoog, en meer dan nu differentiëren naar niveau.
Inschrijfgeld vragen voor deelname online toernooien KNSB. KNSB-leden krijgen korting.

Om rekening mee te houden:
•

•

Als we gaan verschuiven van vaste inkomsten, zoals contributie, naar bijdragen op basis van
profijt – zoals afname van diensten en producten – dan worden de inkomsten ook
onzekerder. Een voorbeeld is de badmintonbond, die financieel sterk afhankelijk is van
inschrijfgelden voor de competitie. Zij hebben de contributie in 2021 met 30% verhoogd,
vermoedelijk omdat er vanwege de coronapandemie geen competitiegelden binnenkwamen.
Bij het uitwerken van een andere lidmaatschapsstructuur dienen we rekening te houden met
de administratieve verwerking, zowel in financieel opzicht als in OLA.
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BIJLAGE Andere sportbonden
Het is geen uitputtende lijst (er zijn 75 bonden). Het geeft echter wel een divers beeld van wat er
mogelijk is.

Bridgebond
De bridgebond heeft sinds een paar jaar een nieuw model. Dit n.a.v. de (nooit uitgevoerde)
beslissing van de ALV van NOC*NSF om voor de algemene subsidie af te stappen van het
verdeelmodel dat vrijwel exclusief op ledenaantal leunt. Bij de bridgebond kunnen clubs lid
worden (met keuze of ze hun mensen lid willen maken), en mensen kunnen individueel lid
worden.
Voorheen hadden ze vaste bedragen voor een hoofdlid (ca. € 20), dubbellid (ca. € 11), en
betaalde de club voor gebruikmaking van het indelings- en uitslagenprogramma. Dat ging via een
gering bedrag per deelnemer aan een interne competitieavond of -middag.

Als club lid worden
Twee varianten:
1. NBB-Basisclub:
a. Voor clubs met een minder vaste structuur, bijv. inloopclubs (ook toernooi-organisaties)
b. Recht op indelings- en uitslagenprogramma, modelwebsite, meesterpunten (in de verte
vergelijkbaar met onze rating), WA-verzekering, kortingen.
c. Leden van deze clubs (of bijv. toernooideelnemers) zijn niet automatisch lid van de bond.
d. Kosten: € 150 per jaar + € 0,75 per speler per (gespeelde) dag als deze speler geen NBB
lid is. Bijv. een thuisbridger die een keer meedoet.
2. NBB-Totaalclub:
a. Voor ‘normale’ clubs.
b. Alle rechten van NBB-basisclub, plus toegang tot MijnNBB en ledenadministratie,
boekhoudprogramma, collectieve inboedelverzekering.
c. Alle clubleden kunnen lid NBB worden: recht op meesterpunten, magazine,
competitiedeelname, korting op lidmaatschap Stepbridge (online bridgeclub van de NBB)
d. Kosten voor de club: Staffel obv aantal leden. Van € 50 (<41 leden) tot € 300 (>250 leden)
e. Kosten voor een clublid om lid te worden van de NBB: € 23
Individueel lid
Drie varianten:
1. Individueel lid
a. Kosten € 26 per jaar
b. Voordelen vrijwel hetzelfde als clubleden (alleen geen teamcompetitie clubs)
2. Stepbridgelid
a. Kosten € 71 per jaar
b. Voordelen hetzelfde als individuele leden, plus toegang tot Stepbridge (online club)
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3. Lid Berry’s Internet Club (BIC)
a. Kosten € 40 per jaar
b. Voordelen hetzelfde als individuele leden, plus toegang tot BIC maar geen magazine.

NTTB (Tafeltennis)
1. Basisbedrag voor elk lid (niet-competitiegerechtigd): € 20
2. Competitiegerechtigde leden:
a. Volwassenen: + € 54 op basisbedrag (totaal: € 74)
b. Jeugd: + € 35 op basisbedrag (totaal: € 55)
3. Persoonlijke leden: € 50 (niet snel te achterhalen wat je hiervoor krijgt)

Judo Bond Nederland (JBN)
1. Er is maar 1 soort lidmaatschap. Dit is geldig per jaar, maar niet gebonden aan een datum.
Ofwel, per ingangsdatum word je 1 jaar lid.
2. Tarieven (o.b.v. automatische incasso):
a. Onder 7 jaar: € 17
b. Onder 12 jaar: € 31,15
c. 12-16 jaar: € 39,95
d. Ouder dan 16 jaar: € 56,30
e. Bij aanmelding betaalt iedereen eenmalig € 12,85 voor een ledenpas en judopaspoort.
3. Iedereen betaalt de contributie rechtstreeks aan de bond.
4. Uitgangspunt: iedereen die lid is van een judoclub, wordt ook lid van de JBN. De club kan je
aanmelden, maar afmelden bij de bond moet je zelf doen.
5. Voordelen: recht op wedstrijden, 4x/jaar digitaal magazine, korting op JBN-evenementen,
aanvullende verzekeringen (aansprakelijkheid, ongevallen), graduaties (gele band etc),
gediplomeerde trainers, paspoort om resultaten in bij te houden

Badminton Nederland
1. Verenigingscontributie: € 111,40
2. Per lid:
a. Basiscontributie: € 14,55 (van € 11,20 in 2020!)
b. Individuele en persoonlijke leden: € 33,40
3. Teambijdragen voor competities. Dit is het inschrijfgeld per team om mee te doen aan de
competitie. Dit loopt ver uiteen. Je betaalt € 1.788,15 voor de eredivisie, aflopend naar €
289,35 voor de laagste divisies. Verder zijn er nog regionaal geregelde jeugdcompetities (€
200,30 per team) en recreanten- en beginnerscompetities (€ 44,60 resp. € 21,45)

KNGU (gymnastiek, turnen)
1. Leden van bij de KNGU aangesloten gymsportaanbieders:
a. Tot 16 jaar: € 5,80 per kwartaal
b. 16 jaar en ouder: € 7,15 per kwartaal
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2. Anonieme leden: dat zijn leden die vanuit een externe organisatie deelnemen aan lessen van
een bij de KNGU aangesloten gymsportaanbieder. Kosten € 7,40 per kwartaal of € 28,60 per
jaar.
3. Clubleden hebben aanvullende ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering en krijgen
korting op door de KNGU georganiseerde activiteiten.

KWBN (wandelen)
De KWBN kent 3 soorten lidmaatschappen.
1. Basislidmaatschap (€ 17): Wandelvoordeelpas met kortingen op StayOK, in verschillende
winkels, voor KWBN wandeltochten en Vierdaagse (Nijmegen/Apeldoorn).
2. Abonnement Wandel.nl (€ 18): 4x/jaar magazine Wandel.nl. Dit is zonder
Wandelvoordeelpas.
3. Alles-in-1 (€ 30): Wandelvoordeelpas + magazine + jaargids evenementen.

Enkele grote bonden (weinig info te vinden)
-

Nevobo (volleybal): Vast bedrag per lid van € 15 (waarvan € 2,50 tijdelijk voor
kwaliteitsimpuls).
KNLTB (tennis): Niet bekend, maar grote clubs betalen meer per lid dan kleine clubs)
KNVB (voetbal): Geen info gevonden
KNHB (hockey): Geen info gevonden
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