KNOB - Voorstel contributie 2020
Geachte leden,
In de statuten van de Vereniging is bepaald dat de ledenvergadering naast de begroting ook jaarlijks
de hoogte van de contributie bepaalt. In deze notitie treft u een voorstel van het bestuur voor de
hoogte van de contributie voor 2020 en een toelichting op de overwegingen die daarbij spelen.
De prijs van het lidmaatschap
Het KNOB lidmaatschap is mogelijk voor individuele personen en voor bedrijven, organisaties en
instellingen. Als KNOB lid ontvangt men vier keer per jaar gratis het Bulletin en kan met korting
deelgenomen worden aan de door de KNOB georganiseerde activiteiten.
Voorstel 1.
De begroting 2020 laat geen ruimte voor contributieverlaging. Een verhoging van de tarieven vindt
het bestuur niet gewenst.
 Gegeven deze overweging stelt het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor om de
contributie voor 2020 ongewijzigd te laten ten opzichte van 2019 en als volgt vast te stellen:
- Volledig lid, particulier
€ 65,00
- Jongeren-lid (t/m 28 jaar)
€ 30,00
- Bedrijven en organisaties:
€ 150,00
Voorstel 2.
Een aantal KNOB leden heeft aangegeven dat zij graag ‘lid voor het leven’ zouden willen worden. De
KNOB kent deze mogelijkheid nog niet en het bestuur wil deze graag introduceren.
 Gegeven deze overweging stelt het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor om een
lidmaatschap voor het leven in te stellen en de contributie hiervoor vast te stellen op € 1.500,Toelichting:
Voor het bepalen van het tarief is mede gekeken naar de systematiek die andere verenigingen en
stichtingen hiervoor gebruiken en is een vergelijkbare vermenigvuldigingsfactor (jaarcontributie x
aantal jaren gekozen).
Bij een ‘lidmaatschap voor het leven’ kiest het bestuur er voor om deze vorm te geven als een gift
aan de Stichting Financiële Ondersteuning KNOB en vervolgens te bepalen dat een gift aan onze
steunstichting met een bedrag van tenminste € 1.500,- recht geeft op een levenslang KNOB
lidmaatschap.
Dit maakt mogelijk dat de bijdrage fiscaal vriendelijk behandeld wordt en ook als zogeheten
periodieke gift gegeven kan worden. Bij een periodieke gift leg je in een ‘akte van schenking’ vast dat
je tenminste vijf jaar jaarlijks een gift doet, in vijf gelijke bedragen. Langer mag natuurlijk ook. Bij een
periodieke gift geldt geen drempel en is het gehele bedrag fiscaal aftrekbaar. Omdat onze
steunstichting aangewezen is als culturele ANBI geldt bovendien een extra aftrek van 25% over de
eerste € 5.000,- die geschonken wordt.
Stel: je geeft als periodieke gift 5 x € 500,-, dus € 2.500. Dan mag je de aftrek vermenigvuldigen met
1,25 en kan je (zonder drempel) € 3.125 aftrekken van je inkomen. Bij een belastingtarief van 52%
krijg je dan 1.625 terug van de belasting en schenk je netto € 875,-.
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