
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit memo leest u de onderbouwing van het voorstel de contributie te verhogen met 3 euro per jaar voor 
alleen die leden die een lidmaatschap hebben afgesloten van 30 euro per jaar.  
 
De leden die in 2022 een lidmaatschap hebben afgesloten worden uitgezonderd van de voorgestelde 
verhoging. 
 

Externe factoren die noodzaken tot contributieverhoging  
De laatste contributieverhoging was in 2019 (aangekondigd in november 2018). Sindsdien zijn onze lasten 
fors gestegen door externe factoren:  

• Hoge inflatie; 

• Stijging in salariskosten; 

• Hogere lasten voor inkoop van goederen en diensten (energie, papier VVF, drukkosten, huur, 
accountant, ict, etc.).  

Deze stijging in lasten is sinds 2019 niet aan leden doorberekend. Dit zet de impact van ons werk onder 
druk, want we willen meer bereiken voor alle fietsers van Nederland. Het voorstel is daarom het minimum 
bedrag per jaar te verhogen van 30 naar 33 euro. Dat is een verhoging van 10 %. 
 

Risicofactoren 
• De algemene ontwikkeling is, dat het donateursvertrouwen sterk daalt, geeft Goede Doelen Nederland 

aan. Dat kan leiden tot extra opzeggingen. Die ervaring hebben wij nu niet vanuit dit motief. Wel vanuit 
het motief stijgende (energie)lasten;  

• De verhoging op zichzelf is een extra aanleiding tot opzeggen. Contributieverhoging is in die zin 
ongunstig als we bij fondsenwerving alleen naar ledenaantal kijken en niet naar gemiddeld bedrag per 
lid. We zullen leden verliezen. Extra aanleiding is het verdwijnen van de acceptgiro in 2023, wat ook 
enig risico op ledenverlies geeft. Reden om deze ‘’pijn’’ in één keer te nemen in plaats van twee jaren 
achter elkaar.  

 

Eerdere verhoging in 2019 
De laatste verhoging is in 2019 geweest. Hoe is het toen gegaan?  

• De brief met aankondiging tot verhoging ging uit in november 2018; 

• Destijds: het aantal mensen dat verhoogd werd was minder dan nu: ruim 8.000 in 2018 tegenover 
18.000 leden nu;  

• 150 mensen hebben destijds doorgegeven dat ze wilden opzeggen n.a.v. de verhoging; 

• We vermoeden dat 2% van de mensen die een verhoging kregen hebben opgezegd.  
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Aan: De Ledenraad 

Van: Het Algemeen Bestuur  

Betreft: Voorstel tot contributieverhoging voor 30 euroleden in 2023 
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Opbrengst en inkomstenderving 
 Opbrengst Opbrengst -2% 

opzeggingen 
Opbrengst  -5% 
opzeggingen 

Verhoging 10% exclusief leden 
2022 

50. 283 39.564 25.283 

 

• Voor nu gaan we uit van 5% opzeggingen: dan moeten we rekening houden met €25.000,-aan 
inkomstenderving initieel in januari;  

• Bij 2% opzeggingen moeten we rekening houden met €10.719,- aan inkomstenderving; 

• Steunlidmaatschappen laten we buiten beschouwing om dat het aantal steunlidmaatschappen minder 
dan €16 per maand heel laag is 

• In de begroting gaan we uit van een totale opbrengst van € 40.000,- omdat het aantal 30 euroleden ook 
weer aanwast in de loop van het jaar.  

 
Voorstel voor verhoging per 1 januari 2023 en structureel beleid verhoging 
Het MT vind het alles afwegende verantwoord een contributieverhoging in 2023 in te voeren voor 30 
euroleden. Het leidt wellicht tot initieel verlies aan ledenaantal, maar tot hogere opbrengsten per lid en 
structureel hogere inkomsten uit leden. We stellen het volgende voor:  

• We verhogen alleen de 30 euro leden; 

• We sluiten de mensen die lid zijn geworden in 2022 uit van verhoging (1.104 leden); 

• Dit betekent dat we van de circa 32.000 leden meer dan 17.000 leden van 30 naar 33 euro per jaar 
gaan of van € 2,50 naar €2,75 per maand contributie gaan.  Op de ledenwervingspagina op de site komt 
ook de mogelijkheid tot betaling per jaar te staan als mensen lid willen worden;  

• We communiceren per brief. Antwoorden met een opzegging op een mail is makkelijker en sneller 
gedaan. 


