
 

Regeling contributie ondersteuningsfonds en stimuleringsfonds 

ledenbehoud en werving nieuwe leden voor KBO leden/afdelingen in 

Noord Nederland   

Aanleiding: 
Meerdere keren zijn er vanuit de KBO afdelingsbesturen signalen ontvangen dat er 
(potentiële) leden zijn, die graag lid van de KBO willen zijn of worden, maar waarvoor de 
hoogte van de contributie een probleem vormt om te blijven of om aan te sluiten. 
Gezien vanuit persoonlijke omstandigheden, is dat heel wel mogelijk. Denk aan mensen die 
enkel AOW ontvangen, maar geconfronteerd worden met ziekte of een zieke partner, wat 
extra geld kost, of in andere gevallen niet in aanmerking kunnen komen voor 
ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid, of waar sprake is van schuldsanering. 
In het Noordelijk Bestuurlijk Overleg is deze materie aan de orde geweest en is 
geconcludeerd dat het niet zo mag zijn, dat vanwege dit soort financiele redenen mensen 
niet aan kunnen sluiten of niet aangesloten kunnen blijven. Daarom is het besluit genomen 
om te komen het instellen van een Ondersteuningsfonds contributie en de regeling 
daaromtrent voor te leggen aan de respectievelijke Algemeen Besturen van de 4 bonden 
In deze regeling is naast de persoonlijke ondersteuning ook ondersteuning voor en 
stimulering van afdelingen ingebouwd bij hun ledenwerfacties 
 

Doel: 
Het behoud en uitbreiding van het ledenaantal 
 

Reikwijdte: 
De regeling open stellen voor activiteiten op het gebied van: 

- Financiële ondersteuning voor (potentiële) leden waar de hoogte van de contributie 
problematisch is 

- Afdelingsondersteuning bij ledenwerfacties 
 

Uitvoering en toetsing: 

- De uitvoering en toetsing van de regeling wordt in handen gelegd van de 
penningmeester van het NBO samen met  een onafhankelijk lid, zijnde geen lid van 
een afdelingsbestuur of bondsbestuur. Deze laatste te benoemen door het NBO.  
Zij vormen samen de commissie 

- Er komt een eenvoudig format voor de aanvraag  
- De aanvrager kan zich melden bij de voorzitter van de afdeling. Die legt vervolgens 

de aanvraag voor aan de commissie 
- Daar waar het ondersteuning van de contributie betreft, volgt de commissie het 

advies van de voorzitter van het afdelingsbestuur (1e voorkeur) 
- Heeft een (potentieel) lid moeite, vanwege schaamte of welke persoonlijke reden 

dan ook om over ondersteuning in overleg te gaan met de afdelingsvoorzitter, dan 
kan hij/zij zich rechtstreeks wenden tot de penningmeester van het NBO (2e 
voorkeur) 

- Over de effecten van de contributieondersteuning wordt door de commissie enkel 
anoniem gerapporteerd in aantallen 

- De regeling in te laten gaan gelijk met de landelijke start van de ledenwerfacties 



- Voor bestaande leden, die niet bij machte zijn de volledige contributie te betalen, 
kan een beroep op het fonds gedaan worden voor ondersteuning van € 25,-. Het is 
aan de afdeling om het resterende bedrag al of niet op hun kap te nemen 

- De hoogte van ledenkorting uit het fonds voor nieuwe leden bedraagt het gelijke 
bedrag van de landelijke afdracht, afgerond € 10,-  

- Daarnaast ontvangt de afdeling een afdelingsbonus van € 100,- bij een 
ledentoename van 5 %  

- Afdelingsbesturen worden opgeroepen om deze regeling onder aandacht van de 
leden te brengen 

 

Financiering: 
- In de financiering wordt als volgt voorzien: 

• Een dotatie van € 2000,- vanuit het NBO uit de reserve middelen  

• Een dotatie vanuit iedere provincie van € 500,- uit het overschot van het 
coronajaren 2020 en 2021 

• Alle gehonoreerde aanvragen ondersteuning contributie, korting contributie in 
het kader van ledenwerfacties en bonus voor de afdeling worden betaald uit het 
fonds. 

• Bij het ontstaan aan een tekort aan financiële middelen wordt in het NBO 
bepaald hoe voorzien wordt in de aanvulling.  

 

 
Evaluatie: 

- Na het eerste jaar volgt een evaluatie met als doel om te komen tot een bijstelling 
van de regeling zo dit nodig blijkt te zijn. 

- Om de effecten te toetsen wordt door de commissie ieder jaar een jaar-en financieel 
en geanonimiseerd verslag overlegd 

- Na 3 jaar wordt bepaald of de regeling voldoende effect opgebracht heeft en of deze 
verlengd gaat worden 

 

Opmerking: 
De ontwikkelingen samen met de PCOB kunnen van invloed zijn op de regeling. Er wordt van 
uit gegaan dat de regeling uitgebreid kan worden met PCOB leden/afdelingen. Overlegd gaat 
in dat geval worden hoe daarbij de financiële inleg geregeld wordt. 
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