
 
 
Contributie 2023, voorstel ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering  
 
Bondscontributie 
 
De verhoging die de KNGU in 2023 doorvoert in de bondscontributie wordt onverkort doorgevoerd in de 
contributie van GV Sparta Ermelo. Voor nieuwe leden naar rato vanaf het kwartaal waarin men lid wordt. 
Voor vertrekkende leden naar rato tot en de beëindigingsdatum (met inachtneming van de opzegtermijn 
van 6 weken). 
 
De tarieven voor 2023 zijn: 
Jonger dan 16 :  € 25,80  
Ouder dan 16:   € 31,80  
 
Verenigingscontributie 
 
In 2023 zal de basis contributie met gemiddeld 2,1 % worden verhoogd. Daarnaast zal een aanvullende  
verhoging worden doorgevoerd bij de leden die meer dan 1 uur per week sporten bij Sparta Ermelo. Dit 
conform het in 2016 in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleid. Sparta Ermelo kende tot 2016 
een contributiestructuur waarbij de prijs per extra lesuur lager werd. Deze contributie week fors af van de 
structuur van andere gymnastiekverenigingen en sloot ook niet langer aan bij de kostprijs van de lessen.  
 
De verhogingen (afbouw van korting bij extra lesuren) zijn noodzakelijk vanwege: 

• De afgelopen jaren zijn de kosten van een aantal leidinggevenden gestegen als gevolg van een 
duurdere contractvorm (loondienst en externe inhuur); 

• Aanpassing van de lonen en uurvergoedingen van trainers; 

• De reserves in het materiaalfonds, bedoeld voor vervanging van lesmateriaal zoals trampolines, 
airtrackbaan en turntoestellen, zijn te laag. Deze reserves moeten omhoog . We verwachten 
namelijk dat er de komende jaren minder subsidie beschikbaar zal komen en dat de vereniging als 
gevolg daarvan meer zelf zal moeten betalen; 

 
Maatregelen vastgesteld in 2016, geldend voor 2016 en verdere jaren 
 

• Er is een materiaaltoeslag per lesuur bij freerunnen, trampolinespringen en turnen (€ 8 per lesuur). 
Deze toeslag is bedoeld om de toekomstige vervanging van materialen mogelijk te maken. 

• Leeftijdstoeslag van € 5,= per lesuur voor selectieleden ouder dan 16 jaar. 

• Afbouw van de korting vanaf het 2e lesuur sporten. 

• Krachttrainingsuren (vinden plaats tijdens andere lesuren van trampolinespringen) worden niet meer 
doorberekend, aangezien hieraan geen extra kosten zijn verbonden. 

 
Incasso 
 
In 10 termijnen (maandelijks behalve in juli en augustus). Bondscontributie ook in 10 termijnen.  
 
De verhoging van de bondcontributie is een vaststaand gegeven en hoeft niet goedgekeurd te worden door 
de algemene ledenvergadering.  
 
De verhoging van de verenigingscontributie dient goedgekeurd te worden tijdens de Algemene 
Ledenvergadering d.d. 13 februari 2023. Incasso van de vereningscontributie over januari en februari 2023 
zal aansluitend plaatsvinden.  



 
 

   0-15 en +65 jaar 16 - 65 jaar 

     

Bondscontributie KNGU 2023 per jaar:  Tot 16 jaar 25,80 
 

31,80 

  Vanaf 65   31,80   
    

Verenigingscontributies vanaf 1-1-2023: uren per maand per maand 
    

Vitaal 50+    

MBVO/50+ groepen 1 15,20 17,20 

Aerobic 1 17,40 19,40 

Keep fit 1 17,40 19,40 

     

Gym/Dans    

Peutergym/Peuterdans/Kleuterdans 0,75 13,80   

Kleutergym 1 15,20   

Lesgroep  1 15,20 17,20 

     

Freerunning (incl  materiaaltoeslag)    

Lesgroep 1 18,40 20,40 

Lesgroep 2 35,50 39,60 

     

Dans lesgroep/selectie    

Trainingsuren 1,5 25,20 28,20 

Trainingsuren 2 33,10 37,20 

Trainingsuren 2,5 41,10 46,20 

Trainingsuren 3 49,00 55,10 

Trainingsuren 3,5 56,50 63,60 

Trainingsuren 4 63,90 72,10 

     

Turnen/Trampoline lesgroep/selectie (inc materiaaltoeslag) (*)  

Trainingsuren 1 18,40 20,40 

Trainingsuren 1,5 27,00 30,10 

Trainingsuren 2 35,50 36,90 

Trainingsuren 2,5 44,10 49,10 

Trainingsuren 3 52,60 58,70 

Trainingsuren 4 68,70 76,90 

Trainingsuren 5 84,80 95,00 

Trainingsuren 6 100,90 113,10 

Trainingsuren 7 117,00 131,30 

Trainingsuren 8 133,10 149,40 
 

Dutch Trampoline Association    EUR 15 per les. 
 
Rustend lid (Langdurig ziekte/blessure/zwangerschap (> 3 maanden)) €2 per periode. 
Leeftijdstoeslagen worden vanaf het eerstvolgende maand na bereiken 16 jarige leeftijd berekend.  
(*) = uren krachttraining trampoline tellen niet als lesuur omdat ze tijdens een ander lesuur plaatsvinden  

Inschrijfgeld 15,00 eenmalig  

 


