9. Contributie2020-2021

Standaardcontributie
Zoals over veel zaken is ook het besluiten over de hoogte van de contributie in deze tijd van
coronaproblemen niet eenvoudig. Enerzijds hebben we te maken met leden die graag willen blijven
bridgen, anderzijds behoren ze tot een groep die, zeker qua leeftijd, grotendeels in de ‘kwetsbare
categorie’ valt. Een groot aantal heeft inmiddels aangegeven op 1 september 2020 waarschijnlijk nog
niet aan de competitie te zullen gaan deelnemen. Een klein aantal heeft zelfs aanleiding gezien het
lidmaatschap op te zeggen. Uiteraard komt dit de financiële positie van de club niet ten goede.
Aan de andere kant hebben we leden die, ondanks alles toch lid blijven, hoewel ze vermoedelijk
voorlopig niet ‘live’ zullen kunnen bridgen. Alleen al om die reden stellen we voor de
standaardcontributie niet te verhogen, maar ongewijzigd te laten op € 70,- per jaar.
Dubbelleden
Wel is er aanleiding voor een aanpassing van de kortingsregeling voor ‘dubbelleden’.
Tekst website NBB
Dubbelleden zijn personen die al lid zijn van een andere bij de BridgeBond aangesloten
vereniging. Elke vereniging betaalt een gelijk deel van de (bonds)contributie van deze
dubbelleden. Is iemand lid van 3 clubs, dan betalen alle 3 de clubs één derde. Bij vier clubs
allemaal een kwart. De BridgeBond ziet graag dat deze korting doorberekend wordt naar
de betreffende leden.
Aantal dubbelleden BCL per 10 augustus 2020:
Lid van 2 clubs: 30
Lid van 3 clubs: 2
De bondscontributie bedraagt op dit moment € 23,- en dubbelleden ontvangen bij BCL een korting van
€10,-, ongeacht het aantal clubs waarvan ze lid zijn.
Voor leden die lid zijn van 2 clubs zou dit op basis van de wens van de Bridgebond € 11,50 moeten
zijn en voor leden van drie clubs € 15,30. Aanpassing leidt tot vermindering van de
contributieopbrengst met € 50,60 per jaar.
Contributievoorstellen:
1. De standaard contributie voor speeljaar 2020/2021 te handhaven op €70,2. De bepaling m.b.t. bepaling korting voor dubbelleden als volgt veranderen:
Dubbelleden krijgen een korting die gelijk is aan de korting die BCL ontvangt van de Bridgebond
voor deze leden. Voor de bepaling hiervan gelden de bedragen die van kracht zijn aan het begin
van het speelseizoen van BCL.
(Bij toepassing van deze bepaling wijzigt de korting dus als de bondscontributie verandert.
Daarmee voldoen we aan de wens van de Bridgebond.)
Leeuwarden, 10 augustus 2020
Gerard Brattinga, penningmeester

