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Algemene Ledenvergadering GVL 
Toelichting contributieverhoging. 
 
De contributie is al enkele jaren niet verhoogd. De voorlaatste ledenvergadering (begin vorig jaar) 
is de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging afgewezen door de ALV. Daarbij is 
aangegeven dat een meer eenduidige contributie zou moeten gelden. Met name de ongelijkheid 
van contributie tussen lessoorten en kostenverschil bij aantal verschillende uren is daarbij als 
argument gegeven. 
 
Met de stijgende kosten die de vereniging heeft en de verminderde overige opbrengsten (zoals 
een dalende subsidie en tegenvallende opbrengst grote clubactie) die gelden, is een aanpassing 
van de contributie noodzakelijk. Voor een onderbouwing van deze verhoging wordt verwezen naar 
de toelichting op de begroting. 
 
Naast de verhoging is in het voorliggende voorstel ook de indeling van de contributie aangepast. 
Nu wordt nog onderscheid wordt gemaakt in gym/turnen, trampoline springen, free runnen en 
gym-fit. Op aangeven van de leden stelt het bestuur voor een eenvoudigere structuur te hanteren. 
 
Daarnaast is in het systeem aansluiting gezocht op de door de KNGU gehanteerde, voor de 
vereniging verplicht te gebruiken, ledenadministratie en contributie-inning (automatische 
incasso). 
 
In het nu voorgestelde contributie-systeem zijn de volgende uitgangspunten daarbij gehanteerd: 

1. Gym/turnen: 
a. Voor de turnlessen geldt voor alle lessen hetzelfde uurtarief en daarmee een 

contributie van € 11,50 per maand/€ 138 per jaar (exclusief bondscontributie) bij 1 
uur les in de week. 

b. Bij meer uren les per week geldt een korting van 6% per extra uur op het totaal van 
de contributie.  

2. Trampolinespringen: 
Met de verhuizing naar de Koploper is de nieuwe contributie voor de pre-selectie 
gecommuniceerd naar de ouders. Daarbij is aangegeven dat deze keuze ‘tijdelijk’ was en 
een herijking zou plaatsvinden. Dat is in dit voorstel nu verwerkt. 

a. Voor de trampolinelessen geldt voor alle lessen hetzelfde uurtarief en daarmee een 
contributie van € 11,50 per maand/€ 138 per jaar (exclusief bondscontributie) bij 1 
uur les in de week. 

b. Bij meer uren les per week geldt een korting van 6% per extra uur op het totaal van 
de contributie. 

3. Free-runnen: 
a. Voor de lessen free-runnen geldt voor alle lessen hetzelfde uurtarief en daarmee 

een contributie van € 11,50 per maand/€ 138 per jaar (exclusief bondscontributie) 
bij 1 uur les in de week. 
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b. Bij meer uren les per week geldt een korting van 6% per extra uur op het totaal van 
de contributie. 

4. Gym-fit: 
a. Voor de Gym Fit geldt een contributie van € 11,50 per maand/€ 138 per jaar 

(exclusief bondscontributie) bij 1 uur les in de week. 
 
Oftewel, voor alle soorten lessen geldt nu hetzelfde tarief en opbouw van korting bij meerdere 
lesuren per week. 
 
Het bestuur stelt voor de contributie-aanpassing per 01/07/2015 van kracht te laten zijn. 
 
Daarnaast stel het bestuur voor om per 1/9/2015 de contributie in 10 maandtermijnen te innen 
(september tot en met juni, waarbij september is opgenomen in de kwartaalbetaling van de inning 
3e kwartaal 2015). Dat wil zeggen voor het nieuwe seizoen maandelijks , m.u.v. juli en augustus 
2016, te innen. 
Daarmee wordt de inning van de contributie per 1/10/2015 € 13,80 per keer (€ 138 per jaar) bij 1 
uur les per week. 
 


