Besluit: Vaststelling tarieven contributie
Dit jaar zal Balans de ledenadministratie weer in eigen beheer gaan uitvoeren. Daarmee willen we er
voor zorgen dat we een zo groot mogelijk deel van de contributie kunnen gebruiken voor advies,
lobby en activiteiten.
Omdat de algemene ledenvergadering bevoegd is om de hoogte van de jaarlijkse contributie vast te
stellen, stelt het bestuur voor om de bestaande contributies gelijk te houden voor 2021 met
uitzondering van het studenten lidmaatschap. Het studenten lidmaatschap en het minima
lidmaatschap stellen we voor te combineren en voor beiden 30 EUR per jaar te vragen. Dit betekent
dat er voor 2021 de volgende contributies voorgesteld worden:
Type lidmaatschap
Ouders/gezin
Steunlid
School/instelling
Minima
Student
Combinatie NVA of
Impuls&Woortblind1

Jaarlijkse contributie 2021
€ 60,€ 25,€ 100,€ 30,€ 30,€ 40,-

Jaarlijkse contributie 2020
€ 60,€ 25,€ 100,€ 30,€ 34,€ 40,-

1

Bij Het combinatielidmaatschap met NVA of met Impuls Woortblind geven mensen het
lidmaatschapsnummer door van NVA of Impuls & Woortblind. Bij aanmelding is er een bewijslast bij
degene die aanmeldt. Bij de aanmelding wordt er expliciet toestemming gegeven om vervolgens
jaarlijks te controleren op basis van het lidmaatschapsnummer of het lidmaatschap bij de partner
organisatie nog geldig is. Omgekeerd kan er ook op basis van lidmaatschapsnummer aangegeven
worden aan de partner organisaties of dat lidmaatschapsnummer actief is bij Balans. Hiermee
voldoet Balans aan de AVG en worden er niet onnodig tot personen te herleiden gegevens
uitgewisseld.
Leden kunnen hiernaast de volgende extra diensten afnemen:
Extra diensten
Balans Kids magazine
Impuls & Woortblind magazine
Extra balans magazine

Jaarlijkse bijdrage 2021
€ 18,€ 18,€ 39,-

Jaarlijkse bijdrage 2020
€ 18,€ 18,€ 39,-

De extra diensten bestaan uit een abonnement op het magazine Balans Kids, een abonnement op het
digitale magazine Impuls & Woortblind of een of meerdere Balans Magazine’s. Alleen een steunlid
ontvangt geen Balans Magazine.
In het verleden zijn er ook andere typen lidmaatschappen gehanteerd en zijn er andere hoogtes voor
de contributie gehanteerd. Deze komen na dit besluit expliciet te vervallen.

Moment van betalen
Naast het vaststellen van de contributie van de lidmaatschappen stelt het bestuur voor om ook de
betaling te vereenvoudigen, zodat hier minder tijd en geld aan besteed hoeft te worden. Op dit
moment biedt Balans de mogelijkheid om op ieder moment in het jaar de contributie te betalen. Het
moment van lid worden blijft in de huidige situatie ook het moment waarop de factuur verstuurd
wordt. Dit betekent veel handwerk om ervoor te zorgen dat leden hun lidmaatschapsbijdrage kunnen
voldoen. Ook hier stelt het bestuur een vereenvoudiging voor, waarbij de insteek is dat leden zoveel

mogelijk per automatische incasso betalen en bij nieuwe aanmelding de initiële contributie voldaan
wordt per iDeal.
-

Betaling per automatische incasso, per jaar, per kwartaal of maandelijks
Voor die leden die nog niet per automatische incasso betalen, de mogelijkheid om per iDeal
te betalen. Deze rekening wordt in februari van het jaar verstuurd.

Donateurs
Verder stelt het bestuur voor dat donateur die minstens 50 euro bijdragen een jaar lang toegang
krijgen tot balansmagazine digitaal. Donateurs worden uitgenodigd om 25, 50, 75 of 100 euro bij te
dragen, met de mogelijkheid om meer bij te dragen.

Te nemen besluiten:
1. In navolging van artikel 6 lid 1 van de Statuten van Balans stelt het bestuur van Balans voor om
met ingang van 1 januari 2021 de volgende tarieven voor contributies te hanteren.
Type lidmaatschap
Ouders/gezin
Steunlid
School/instelling
Minima/Student
Combinatie NVA of
Impuls&Woortblind

Jaarlijkse contributie 2021
€ 60,€ 25,€ 100,€ 30,€ 40,-

Noot: De opmerkingen met betrekking tot donateurs en de overige diensten zijn ter
kennisgeving van de ALV en liggen niet ter besluit voor. Hetzelfde geldt voor de toegang tot
het digitale balansmagazine voor donateurs.
In het verleden zijn er ook andere typen lidmaatschappen gehanteerd en zijn er andere
hoogtes voor de contributie gehanteerd. Deze komen na dit besluit expliciet te vervallen.
Besluit
1.

De ALV besluit om met ingang van 1 januari 2021 de volgende tarieven voor contributies te
hanteren:
Type lidmaatschap
Ouders/gezin
Steunlid
School/instelling
Minima/Student
Combinatie NVA of
Impuls&Woortblind

Jaarlijkse contributie 2021
€ 60,€ 25,€ 100,€ 30,€ 40,-

In het verleden zijn er ook andere typen lidmaatschappen gehanteerd en zijn er andere
hoogtes voor de contributie gehanteerd. Deze komen na dit besluit expliciet te vervallen.
2. De ALV besluit om de wijze van inning van de contributie te wijzigen. De betaling van de
contributie kan per 1 januari 2021 per automatische incasso per jaar, per kwartaal of
maandelijks voldaan worden. Voor leden die geen gebruik maken van automatische incasso
wordt de rekening in februari van het jaar verstuurd.

