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Voorstel Contributiemodel per 1 jan 2021

• Contributie voor lidmaatschap en leskosten wordt gesplitst
• Lidmaatschap: €90 per jaar (€7,50 per maand over 12 maanden)
• Leskosten:

• Gym, Dans, Recreatie Turnen: €108 per lesuur per jaar (€9 per maand over 12 maanden)

• Springen, Wedstrijdsport Turnen: €132 per lesuur per jaar (€11 per maand over 12 maanden)
• >7 uur: ieder extra uur = €84 per lesuur per jaar (€7 per maand over 12 maanden)

• >14 uur: ieder extra uur = €60 per lesuur per jaar (€5 per maand over 12 maanden)

• Max is 20 uur

• Aanpassingen/Kortingen
• Gym, Dans, Recreatie Turnen:

• 65+ krijgen 35% korting op het lidmaatschap

• Kinderen tot 16 krijgen 35% korting op het lidmaatschap

• Facturatie gaat over 12 maanden per 1e van de maand voor alle groepen (we stoppen met 2 batches per maand, en met kwartaalbetalingen)
• Als een les langer dan een maand niet doorgaat, betaalt een lid geen kosten voor het lesuur voor de volgende maanden

• Ereleden, juryleden, en bestuursleden (en andere leden KNGU-contributie plichtigen) betalen geen kosten voor het lidmaatschap, maar kunnen
voor €9 per maand een les volgen

• Opzegtermijn is een kalendermaand
• Een les kan per maand worden opgezegd

• Het lidmaatschap per kwartaal (wij betalen KNGU lidmaatschap vooruit), dus met als laatste dag 31 maart, 30 juni, 30 september, of 31 December.



Voordelen

• Robuust en makkelijk uit te leggen model

• Flexibiliteit met een basisinkomen in onzekere tijden van Corona, 
maar ook om bijvoorbeeld een aanpassing voor iemand met een
langdurige blessure te maken

• Indirecte staffel (een extra uurtje sporten kost €9) verlaagt de 
drempel om een 2e uurtje te komen sporten

• Duidelijkheid v.w.b. leskosten en -opbrengsten



Rekenvoorbeeld 1: Uurtje Sport Fit in 
Segwaert voor een 65+ dame
• In 2020: €165 per jaar

• In 2021: 65% x €90 lidmaatschap + €108 lesgeld = €166,50 per jaar

• Jaarbedrag blijft ongeveer gelijk



Rekenvoorbeeld 2: Uurtje Zumba in 
Oosterheem
• In 2020: €195 per jaar

• In 2021: €90 lidmaatschap + €108 lesgeld = €198 per jaar

• Jaarbedrag gaat omhoog met 3 euro
• Oud maandbedrag €19,50 voor 10 maanden

• Nieuw maandbedrag €16,50 voor 12 maanden



Rekenvoorbeeld 3: Uurtje breedtesport
turnen bij Karin in Gymworld
• In 2020: €165 per jaar

• In 2021: 65% x €90 lidmaatschap + €108 lesgeld selectie = €166,50 
per jaar

• Jaarbedrag blijft ongeveer gelijk en is ongeveer gelijk aan de prijs van 
CGV



Rekenvoorbeeld 4: Uurtje Ouder & Kind Gym 
in Gymworld
• In 2020: €195 per jaar

• In 2021: €90 lidmaatschap + €108 lesgeld GW = €198 per jaar

• Jaarbedrag gaat omhoog met 3 euro
• Oud maandbedrag: 19,50 voor 10 maanden

• Nieuw maandbedrag €16,50 voor 12 maanden



Rekenvoorbeeld 5: 6 uur trainen in de 
wedstrijdsport
• In 2020: €863 per jaar

• In 2021: €90 + 6 x €132 = €882 per jaar

• Jaarbedrag gaat omhoog met €19 euro
• Oud maandbedrag: €71,91 voor 12 maanden

• Nieuw maandbedrag: €73,50 voor 12 maanden



Rekenvoorbeeld 6: B-Lijn (9 uur trainen)

• In 2020: €1167 per jaar

• In 2021: €90 + 7 x €132 + 2 x € 84= €1182 per jaar

• Jaarbedrag gaat omhoog met €15 euro
• Oud maandbedrag €97,25 voor 12 maanden

• Nieuw maandbedrag : €98,50 voor 12 maanden



Rekenvoorbeeld 7: Trampo 15 uur

• In 2020: €1624 per jaar

• In 2021: €90 + 7 x €132 + 7 x € 84 + 1 x € 60 = €1662 per jaar

• Jaarbedrag gaat omhoog met €38
• Oud maandbedrag €135,33 voor 12 maanden

• Nieuw maandbedrag €138,50 voor 12 maanden



Rekenvoorbeeld 8: A-lijn

• In 2020: € 1929 per jaar

• In 2021: €90 + 7 x €132 + 7 x €84 +  6 x €60= €1962 per jaar

• Jaarbedrag gaat omhoog met €33
• Oud maandbedrag €160,75 voor 12 maanden

• Nieuw maandbedrag €163,50 voor 12 maanden


