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Someren, mei 2016

Betreft bondscontributie en contributie Turnvereniging Someren cos

Geachte heer/mevrouw, beste leden
Met deze brief willen wij u informeren over de wijziging van de tarieven per 1 september
2016.
Vanwege de verhogingen van de bondscontributie van de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU) hebben wij moeten besluiten de tarieven voor de contributie, per
1 september 2016 te verhogen. Met de hieronder geplaatste toelichting hopen wij u een
duidelijk en zo transparant mogelijke uitleg te geven waarom wij voor deze verhoging
gekozen hebben.
Elk jaar betalen wij aan de KNGU een bondscontributie voor al onze leden. Dit is op
kwartaalbasis en is leeftijdsgebonden afhankelijk. Hierin zit ook een verzekering van de
KNGU voor onze leden. De tarieven vanaf januari 2016 zijn door de KNGU dusdanig
verhoogd dat wij genoodzaakt zijn om deze door te voeren naar onze leden. Daarbovenop
heeft de KNGU een structurele verhoging toegepast van € 4,50 per lid, per jaar.
Op dit moment, per 1 januari 2016, betalen wij per lid:
 0 t/m 15 jaar
: € 5,06 (was € 3,84) per kwartaal = € 1,22 extra per kwartaal
 16 jaar en ouder
: € 6,18 (was € 4,93) per kwartaal = € 1,25 extra per kwartaal
Dit komt neer op:
 0 t/m 15 jaar
: 4 x € 1,22 = € 4,88 + € 4,50 = € 9,38 extra per jaar
 16 jaar en ouder
: 4 x € 1,25 = € 5,00 + € 4,50 = € 9,50 extra per jaar
Omdat al onze leden lid zijn van de KNGU zijn wij verplicht om voor al onze leden deze
prijzen te betalen aan de KNGU.
Ons streven als verenging zijnde is altijd geweest om de contributie zo laagdrempelig
mogelijk te houden zodat het voor iedereen mogelijk is om te sporten bij Turnvereniging
Someren cos. De bondscontributie tot nu toe betaalde wij altijd uit het contributiegeld van u
of uw zoon/dochter. Maar met bovenstaande extra verhogingen van de KNGU moeten wij
helaas deze toch doorberekenen naar de leden toe, hoe vervelend wij dit ook vinden.
Maar we hopen dat we door transparantie naar u toe, u kunt begrijpen waarom wij vanaf
seizoen 2016-2017 deze verhoging moeten doorberekenen. Deze verhoging is voor iedereen
die lid is bij de onze vereniging, ongeacht in welke groep zij/hij zit. Het maakt dus niet uit
hoeveel uur iemand sport, de verhoging gaat per lid, per kwartaal, per jaar.
z.o.z.

Onze contributie wordt per maand (10 maanden) geint. In de maanden juli en augustus
worden er geen inningen gedaan. De verhoging komt dus bovenop de nu geldende
contributiegelden en voor ieder lid zijnde € 1,00 per maand extra.
Zie voor de contributies onze website www.turnverenigingsomeren.nl / algemene info /
contributie of in ons informatieboekje die u in het begin van het jaar gekregen heeft. Mocht
u geen informatieboekje hebben, kunt u dit aan de leiding vragen.
Mocht u naar aanleiding nog vragen hebben, kunt u deze via een e-mailbericht sturen naar
info@turnverenigingsomeren.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen.
Met vriendelijke groet,

Bestuur Turnvereniging Someren cos

