KNOB - Voorstel contributie 2021
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 2022 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
De KNOB verliest nog altijd leden. Het beeld bestaat dat de vanzelfsprekendheid om lid te
worden van de KNOB wanneer je werkzaam bent in het erfgoed domein er niet meer is. Het
ontbreekt aan jonge aanwas.
De KNOB heeft een studentlidmaatschap voor € 30. Op basis van de uitsplitsing van
inkomsten naar de verschillende lidmaatschappen blijkt dat dit lidmaatschap maar erg
weinig bijdraagt aan het verenigingsresultaat € 570 in 2020.
Dit lidmaatschap is overigens eigenlijk een junior lidmaatschap. Er wordt een leeftijdsgrens
gehanteerd (29 jaar). Of het lid studeert of niet doet er niet toe.
Wanneer we dit studentlidmaatschap plaatsen naast de kosten van het lidmaatschap van
een studievereniging dat is het studentlidmaatschap van de KNOB relatief duur. Die
lidmaatschappen variëren van € 12,50 tot € 20.
Ik wil de ledenvergadering vragen om een nieuw lidmaatschap uit te werken voor studenten
die lid zijn van een studiegenootschap of studievereniging op een terrein dat verband houdt
met het werkveld van de KNOB. Dat lidmaatschap krijgt dan een prijskaartje van € 15 per
jaar dat overgaat in het lidmaatschap van € 30 zodra de studie beëindigd is. (Dat
lidmaatschap van € 30 kunnen we dan wellicht een andere naam geven die de lading beter
dekt).
De betreffende studieverenigingen die we dit voorstel doen vragen we slechts om hun leden
te wijzen op (reclame maken voor) dit voordelige lidmaatschap.
Gegeven deze overweging stelt het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor om de
contributie voor 2022 als volgt vast te stellen:
- Volledig lid, particulier € 65,00
- Junior lid (t/m 28 jaar) € 30,00
- Student lid € 15,00
- Bedrijven en organisaties: € 150,00
Sinds januari 2020 biedt de KNOB de leden ook de mogelijkheid om ‘lid voor het leven” te

worden.
- De contributie hiervoor is vastgesteld op € 1.500
Academisch platform
Mogelijk lukt het de KNOB om te zorgen voor nieuwe aanwas. Echter, dit zet op de korte
termijn geen zoden aan de dijk. De KNOB heeft reeds een aanzet gedaan tot het academisch
platform. Er is destijds veel te doen geweest over de hoogte van de geldelijke bijdrage. Voor
een beperkt aantal partijen was het inderdaad mogelijk om € 2500 bij te dragen op
jaarbasis. Voor veel partijen was die bijdrage te veel gevraagd.
Gelet op de spontane Diamond Open Access bijdrage van de UvA van € 1.000 stel ik voor om
twee bedragen te hanteren naar draagkracht: € 1.000 en € 2.500. Om na het aflopen van de
pandemie het traject van kennisdeling en fondsverwerving weer voortvarend op te pakken.

