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Geachte Bondsraadsleden, 
 
Hierbij ontvangt u een kort verslag van het gesprek dat op 26 februari online is gevoerd en het advies van 
de Financiële Commissie (FC) van de Bondsraad. Bij het gesprek waren aanwezig: Raimo Kool (FC), 
Wim Vreeburg (FC), Jan-Gerard Wever (bestuur), Achim Sialino en Teun Plantinga (Bondsbureau). 
 

1. Afzien van inning competitiegerechtigd tarief bij verenigingen 

Uitgangspunt bij het gesprek is de “Memo financiële omgang competitie 1e halfjaar 2021” van 19 februari 
2021 van het Hoofdbestuur NTTB. 
Het Hoofdbestuur stelt voor dat wordt afgezien van het in rekening brengen in het 1e halfjaar van het 
“competitiegerechtigd” tarief van de contributie en dat in plaats daarvan zal worden volstaan met het niet-
competitiegerechtigd tarief voor alle leden. 
  

a) Verlies aan contributie-inkomsten is daardoor maximaal € 330.000. 

b) Eenmalige baten door minder activiteiten in 2020, dus door onderbesteding, plus baten door 

ondersteunende subsidies is € 186.000. 

c) Vermindering van de algemene reserve wordt € 330.000 - € 186.000 = € 144.000. 

d) De algemene reserve wordt daardoor € 527.559. 

e) Het weerstandsvermogen wordt € 421.600 

(het vermogen dat we afgesproken hebben om als NTTB minimaal over te kunnen beschikken; 

de algemene reserve blijft daardoor groter dan wat strikt nodig is aan weerstandsvermogen).  

Voor zover nu te overzien is de huidige uitstroom van leden laag, waardoor er nauwelijks terugval is van 
contributie-inkomsten. Wel is er, doordat verenigingsactiviteiten stil liggen, geen nieuwe werving mogelijk 
en daardoor is de instroom stil gevallen hetgeen in enig ledenverlies zal resulteren. 
 
Advies van de Financiële Commissie:  
(1) gelet op de grotendeels uitgevallen competitie in het voorjaar van 2021 nadat dit ook al in het najaar 
2020 het geval was en  
(2) gelet op de gedeeltelijke financiële opvang door onderbestedingen en extra subsidies en  
(3) gelet op het gegeven dat de algemene reserve boven het weerstandsvermogen blijft  
 
adviseert de FC in te stemmen met het besluit conform het voorstel van het Hoofdbestuur.  
 



 

   
 

2. Zorgvuldiger benaming oriëntatie contributiestelsel 

We hebben tijdens het gesprek geconstateerd dat de naamgeving “competitiegerechtigd tarief” en de 
naamgeving “niet-competitiegerechtigd tarief” verwarrend zijn. Het lijkt alsof het eerstgenoemde tarief 
nodig is om competities tot stand te brengen. Maar het gaat om het in stand houden van de gehele 
NTTB-infrastructuur van tuchtcolleges, toernooien, wedstrijdsport, topsport en meer. Per direct worden 
alléén termen uit het reglement gebruikt in plaats van de, feitelijk onjuiste, benamingen “Basiscontributie” 
en “Competitietoeslag”.   
 
Afgesproken is om als FC met de afgevaardigden van HB en BB in het voorjaar in gesprek te gaan over 
het contributiestelsel. 
  
 
De Financiële Commissie: Raimo Kool, Wim Vreeburg 

 


