
VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD
Financiële verantwoording voor de contributieverhoging 2011

In het algemeen jaarverslag 2009 zegt het bestuur dat de organisatie van onze vereniging 
niet langer toereikend is om het toegenomen activiteitenniveau te faciliteren en alle 
vrijwilligers te coördineren en te ondersteunen. Dit is het gevolg van de ledengroei en van 
het groter aantal activiteiten dat we ontplooien. Daarnaast weten steeds meer mensen 
onze vereniging te vinden, ook als ze (nog) geen lid zijn. 
Op de ALV in 2006 is al geconstateerd dat het gewenst is om het ondersteunend 
apparaat /secretariaat uit te breiden, bijvoorbeeld in de vorm van een ambtelijk secretaris, 
maar dat kan alleen als hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. 
Uit het financiële verslag blijkt echter dat we met het huidige contributieniveau al verlies 
maken als we iets meer geld uitgeven aan andere noodzakelijke zaken, terwijl ons 
verenigingsblad Binnenstad een beslag van ruim 60 % op de begroting legt – ook hierop 
werd op de ALV van 2005 kritiek geuit. Paradoxaal genoeg neemt dit percentage toe als 
we meer leden krijgen; door een hogere oplage en portokosten van het blad, wat op zich 
al bewijst dat de contributie te laag is. De huidige contributie is gebaseerd op de situatie 
enkele decennia geleden en is achtergebleven bij de groei van onze vereniging, die 
inmiddels is uitgegroeid tot veel meer dan de uitgever van een tijdschrift. 
Het bestuur zou daarom een begin willen maken met de gewenste organisatorische en 
financiële veranderingen, maar daarvoor is als randvoorwaarde een contributieverhoging 
nodig, die overigens pas in 2011 kan ingaan.

Het bestuur zou niet alleen middels de voorgestelde contributieverhoging, maar ook door 
naar de kosten en opbrengsten van Binnenstad zelf te kijken de begrotingsruimte voor de 
vereniging willen vergroten. Het is niet een kwestie van OF, maar EN.

De huidige contributietarieven per jaar bedragen:
Gewoon lid:                   € 20          Gezinsleden: € 10         65+/student: € 12,50
Bedrijfslidmaatschap:  € 115
Voor het Leven:           € 400 

Vergelijkbare organisaties of instellingen hanteren de volgende contributietarieven:

Verenigingen zonder tijdschrift:
Vereniging Hendrik de Keyser (minimaal) ʻgewoonʼ lidmaatschap: € 20,00
Stichting Gelders Landschap en Gelderse Kastelen (minimum): € 23,50
Verenging Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen: € 25,00
St. Vrienden van de Nieuwe Kerk Amsterdam (wel toegang): € 35,00 (met twee € 50,00)
Joods Historisch Museum: € 40,- (inclusief 2 toegangskaarten, Museumgids en JHC 
Magazine)

Vereniging vergelijkbaar met de VVAB met tijdschrift:
Bond Heemschut, minimumcontributie € 35,00 

Het bestuur stelt voor om per 1 januari 2011 de volgende tarieven in te laten gaan:
Gewoon lid:                  € 30                   Gezinslid: € 10            65+/ student: € 20
Bedrijfslidmaatschap: € 125
Voor het Leven:          € 500
Nieuw: Lidmaatschap zonder abonnement op Binnenstad: € 20



Het idee van het lidmaatschap zonder abonnement is om mensen in staat te stellen lid van 
onze vereniging te zijn zonder het blad te ontvangen. Men kan dan wel de artikelen lezen 
op de website én ontvangt de elektronische nieuwsbrief die wij in de toekomst alleen nog 
aan leden willen sturen.

De belangrijkste onzekere factor is of de contributieverhoging tot een afname van ons 
ledental zijn leiden, en zo ja, hoeveel procent? Het bestuur denkt dat wij een trouw 
ledenbestand hebben. Men is lid van onze vereniging omdat men het werk van onze 
vereniging belangrijk vindt. Dat wij daarnaast ook nog eens een goed tijdschrift maken is 
meegenomen, maar volgens ons niet de belangrijkste reden dat men lid is van onze 
vereniging. Men geeft zich immers doorgaans op via de website en heeft op dat moment 
nog niet eens ons blad gezien. Uit alle reacties blijkt dat men lid wordt van onze vereniging 
om inhoudelijke redenen en die veranderen niet als de contributie wordt verhoogd.

Toch zijn wij in de volgende berekening uitgegaan van een ledenafname van 10 % om de 
gevolgen daarvan voor de begroting te beoordelen.

2010 2011
Baten
Contributies 59000 67500

Lasten
Binnenstad 37500 26500
Bureaukosten 13000 34500
Overige kosten   8500   6500

59000 67500

Berekening opbrengst contributies 2011:  2250 leden x  € 30.
Herziening kosten Binnenstad (streefbedrag): 40 % i.p.v. ruim  60 % van de begroting.
Daardoor ontstaat een extra begrotingsruimte van € 21.500 voor bureaukosten, die 
besteed zullen worden aan een uitbreiding van het secretariaat en aan de bekostiging van 
bepaalde andere werkzaamheden die redelijkerwijze niet van vrijwilligers gevraagd 
kunnen worden.

Dick van der Kroon
Penningmeester


