Contributietarieven voor 2021
ALV keurt nieuwe contributie tarieven goed.
Lees meer…

Contributietarieven in 2021
Uitgangspunt van het bestuur in haar voorstel aan de ALV was om geen contributieverhoging toe te
passen, tenzij.. Voor wedstrijdsport ligt er een oude afspraak om afdelingscontributies met € 2,- te
verhogen, met het doel om zelfvoorzienend te worden en dus niet afhankelijk te blijven van interne
THOR subsidie. Voor de afdeling gym is er een afspraak, uit een langjarig plan, om in 2021 de
contributie met € 5,- te verhogen. Zo kunnen kosten van trainers betaald worden uit de
afdelingscontributie, dus ook zonder interne subsidie. Andere afdelingscontributies worden niet
aangepast.
De basis contributie wordt met € 2,- verhoogd, net zoals voor 2020, om indexatie van kosten te
kunnen opvangen. Loonkosten, baanhuur, verzekeringen, schoonmaak, beveiliging enz. worden
allemaal duurder (in 2020 tussen 1 en 4%) en we weten zeker dat dit proces verder gaat in 2021.
In de tabel staan de nieuwe bedragen voor 2021 aangegeven en wordt tevens de vergelijking
gemaakt met 2020. Ook is een kolom ‘coronacompensatie’ aangegeven. De coronacompensatie is
het bedrag waarmee de contributie voor 2021 eigenlijk verhoogd dient te worden om geen tekort te
hebben. Het bestuur, gesteund door de ALV, vindt het echter te ver gaan om deze extra verhogingen
te gaan opleggen.
Door het inzetten van het overschot van 2020 en het zo veel mogelijk beroep doen op
overheidssteun, kan het tekort voor 2021 worden teruggebracht tot aanvaardbare proporties. Als we
in de loop van het jaar onze normale activiteiten kunnen hervatten, met inbegrip van evenementen
zoals Avondvierdaagse en Halve Marathon, wandeldagen, wedstrijden en andere activiteiten, gaat
hopelijk ook de inkomstenstroom uit deze activiteiten weer lopen. Stabiliseren of groeien van het
ledenaantal is dan ook een prioriteit. Het volgend jaar wordt als overgangsjaar gezien naar betere
tijden!
Met het bovenstaande geeft het bestuur invulling aan de toezegging later in 2020 na te gaan of leden
compensatie krijgen voor niet genoten activiteiten. Terugbetaling van contributie over 2020 kan
echter niet plaatsvinden, omdat de financiën zwaar onder druk staan. Alleen door overheidssteun
aan het eind van het jaar kunnen de financiën positief uitvallen voor de vereniging als totaal. Het zo
min mogelijk verhogen van de contributie voor 2021 is de beste “coronacompensatie” die
momenteel mogelijk is.

Basis- en afdelingscontributie THOR 2021
Goedgekeurd op Algemene Ledenvergadering 23 november 2020
De “Coronacompensatie” is het bedrag per lid dat eigenlijk extra nodig is om
een sluitende begroting voor 2021 te verkrijgen.

2021

Afdelingen

THOR contributie (in €)

2020
coronaPer jaar
compensatie

Per
kwartaal

Per
jaar

Basiscontributie

18,50

74,00

Wedstrijdsport (jeugd)

15,75

63,00

61,00

Wedstrijdsport (senioren, vanaf 20 jr)

21,75

87,00

85,00

Recreatie

12,75

51,00

0

51,00

Wandelen

5,75

23,00

5,00

23,00

Nordic Walking

10,25

41,00

8,00

41.00

Gym

18,75

75,00

14,00

70,00

Jeu de Boules

2,00

8,00

0

8,00

38,00

72,00

