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RELATIEMODEL 2020
WAAROM HET NIEUWE RELATIEMODEL
De wereld verandert. Verenigingen zien hun ledenaantallen afnemen. Individuele sporters willen meer
keuzevrijheid. De een wil meedoen aan een competitie, de ander niet. De een wil zwemmen in een vaste
groep, de ander niet. Traditioneel zijn de verenigingen volledig gericht op haar leden.
Daarmee laten wij een grote kans liggen. Er zijn in Nederland namelijk 3,5 miljoen mensen die regelmatig
zwemmen (Rapport Nielsen november 2019) en hiervan willen wij er 1 miljoen aan de zwemsport verbinden
in 2024. Van leszwemmer tot vitale oudere. Van recreant tot triatleet. Door samen met partners ook voor
die zwemmers aandacht te hebben en hun aan ons te (ver)binden, zijn wij klaar voor de toekomst. Daar
hoort een nieuw relatiemodel bij.
HOE ZIET HET NIEUWE RELATIEMODEL ERUIT?
Samen met de KNZB denken verenigingen, regio’s en belanghebbenden al langer positief over een nieuw
relatiemodel. Ook is er een onderzoek gehouden over wat mensen verwachten van de KNZB. Dat heeft
belangrijke informatie opgeleverd. Verenigingen kunnen er ook zijn voor zwemmers die niet lid zijn van een
vereniging. Om 1 miljoen zwemmers aan ons te verbinden, is er daarom ook ruimte voor deze groep in het
nieuwe relatiemodel.

Duidelijker De verenigingsbijdrage wordt gebaseerd op een begrijpelijke bijdrage die de doorstroming
van jeugd bevordert. De afdracht per vereniging wordt straks volledig berekend op basis van het aantal
zwemmers per leeftijdsgroep. Verenigingen bepalen uiteraard nog steeds zelf hoe ze deze kosten
doorbelasten aan hun leden:
* Zwemlesleden.
* Leden onder de 12 jaar
* Leden tussen 12 en 25 jaar
* Leden ouder dan 25 jaar
* Kaderleden.
Ereleden en proefleden betalen in het nieuwe relatiemodel geen bijdrage.
De startvergunning wordt buiten de verenigingsbijdrage gehouden en apart doorberekend. Zodra het
financieel verantwoord is, verdwijnen deze kosten en betalen verenigingsleden niet meer apart voor een
startvergunning.
Eerlijker In het huidige model wordt de hoogte van het bedrag bepaald op basis van het aantal leden dat
een vereniging het jaar ervoor had. In het nieuwe relatiemodel vindt er twee keer per jaar een
peiling plaats (laatste dag februari en laatste dag augustus) en betaal je de afdracht op basis van het
werkelijk aantal leden op dat moment. Behalve dat dit eerlijker is, maakt je dat als vereniging
ook flexibeler om meer kortstondige activiteiten aan te bieden aan leden die zich tijdelijk willen binden
aan een vereniging. Bovendien kun je op deze manier als vereniging de periode van proefzwemmen
makkelijker inpassen.
Completer Wij willen 1 miljoen zwemmers verbinden. Dan zijn we er echt voor alle zwemmers in
Nederland. Dat betekent dat we samen moeten zorgen voor meer activiteiten en een
interessant recreatief aanbod.Ook biedt dat meer mogelijkheden om niet verenigingszwemmers aan ons
te binden en het zorgt tegelijkertijd voor meer binding met de huidige leden. En dat is nodig om als
vereniging klaar te zijn voor de toekomst.
WAT ZIJN DE DEFINITIES VAN DE VERSCHILLENDE TYPE LEDEN?
Zwemlesleden: Een zwemleslid is het lid dat bezig is met het behalen van een zwemdiploma tot en met
eindniveau diploma C (o.a. ZwemABC, KNZB diploma, Envos).
Leden onder de 12 jaar, 12 - 24 jaar en 25 jaar en ouder: Een lid, waarbij de leeftijd op de peildatum
wordt aangehouden, wordt ingedeeld in één van drie categorieën. In deze categorie zit het lid wat bezig is
met bijvoorbeeld zwemvaardigheid, recreatief of competitief aanbod.Onder de 12 jaar12-24 jaar25 jaar en
ouder
Kaderleden: Een kaderlid is minimaal 15 jaar en in het bezig van een actieve licentie als
trainer/instructeur, official of bestuurder/commissielid/vrijwilliger.
Ereleden en leden van verdienste: Een erelid of een lid van verdienste is een lid dat als zodanig door
de vereniging benoemd is.

KUNNEN KADERLEDEN OOK DEELNEMEN AAN ZWEMACTIVITEITEN?
Op het moment dat een kaderlid wil deelnemen aan zwemactiviteiten valt dit lid in 1 van de
leeftijdscategorieën 12-24 jaar of 25 jaar en ouder.
HOE WEET IK IN WELKE LEEFTIJDSCATOGORIE EEN ZWEMMER VALT?
De categorie van het type lid hangt af van de leeftijd van de persoon. We hanteren 2 peilmomenten in een
jaar. De leeftijd van het lid op het moment van de peildatum geeft de juiste categorie aan.
HOE CONTROLEER JE WELK LID IN WELKE CATEGORIE VALT?
De sportlinkregistratie is leidend. We zorgen voor duidelijke processen omtrent registratie, administratie
en procescontrole.
VERVALT MET HET NIEUWE RELATIEMODEL DE REGIOBIJDRAGE?
De bijdrage voor de regio wordt niet meer apart berekend.
VERVALT MET HET NIEUWE RELATIEMODEL DE BIJDRAGE VOOR DE VERZEKERING?
De bijdrage voor de verzekering wordt niet meer apart berekend.
WANNEER ZIJN DE PEILMOMENTEN?
De peilmomenten zijn op 31 augustus en op 28 februari (29 februari in geval van schrikkeljaar). Deze
peilmomenten sluiten aan bij het seizoen zoals gewenst door de verenigingen. Hierdoor voorkom je dat je
als vereniging dubbel betaalt voor leden die ondertussen geen lid meer zijn.
WANNEER VINDT DE FACTURERING DOOR DE KNZB PLAATS?
Facturering vindt begin maart (over de periode september - februari) en begin september (over de periode
maart - augustus) plaats.
WANNEER VINDT DE BESLUITVORMING VAN DIT NIEUWE MODEL PLAATS?
Het nieuwe relatiemodel wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de ALV. Gezien de huidige
overheidsmaatregelen rondom het coronavirus weten wij nog niet wanneer de ALV door kan gaan.
WANNEER GAAT HET NIEUWE RELATIEMODEL IN?
Wanneer tijdens de ALV van april 2020 akkoord wordt gegeven door verenigingen, zal het nieuwe model op
1 september 2021 in werking treden.

RELATIEMODEL 2020
OP WELKE MANIER WORDT HET NIEUWE RELATIEMODEL FLEXIBELER TEN OPZICHTE VAN DE
HUIDIGE SITUATIE?
Verenigingen krijgen meer mogelijkheden om ongebonden zwemmers een keer mee te laten doen binnen
de vereniging en deze zwemmers ook aan wedstrijden mee te laten doen. Daarnaast kunnen verenigingen
zwemmers voor een kortere periode aan zich binden en is de afdracht naar de bond niet direct voor een
heel jaar. Het nieuwe relatiemodel zal op twee momenten in het jaar peilmomenten hebben voor het
bepalen van de verenigingsbijdrage. Ook wordt gekeken naar het ledenaantal in het betreffende jaar, in
plaats van het vorige jaar.
ZIJN FLEXIBELE LEDEN EEN VERRIJKING VOOR DE VERENIGING?
Flexibele leden kunnen zeker een verrijking zijn voor de zwemvereniging. Het is een kans voor
verenigingen om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, hierdoor krijgt een vereniging meer financiële
mogelijkheden. Flexibele leden zijn immers bereid meer te betalen.
ZIJN ER VOORBEELDEN VAN FLEXIBELE ZWEMMERS?
Een succesvolle manier is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar te stellen voor flexibele leden. Hierdoor
is voldoende plaats voor de leden en kunnen de flexibele leden ruimte invullen zonder dat dit problemen
voor de huidige leden of de vereniging oplevert. Het flexibele lid past zich aan de programmering van de
vereniging aan. Een andere optie is de borstcrawlcursus zoals de KNZB deze organiseert met de
verenigingen of accommodaties. Dit lid bindt zich voor 12 weken aan de vereniging. Bij een goede
programmering en motivering zal een groot percentage daarna alsnog lid worden van de vereniging of
kiezen voor een strippenkaart bij de vereniging.
WAT IS DE ROL VAN DE VERENIGING BIJ DEZE VERANDERINGEN?
Verenigingen spelen een grote rol in de veranderingen bij de KNZB. We zijn met elkaar de KNZB. Daarom
zijn verenigingen ook betrokken in het vormgeven van het nieuwe model, op deze manier sluit het aan bij
de wensen en behoeften. Daarnaast is het belangrijk dat verenigingen meebewegen met de wensen van
haar (toekomstige) leden. Het aanbod van de vereniging moet passen bij de omgeving van de
zwemvereniging. Het bestuur moet in gesprek met haar leden over hun verwachtingen van het bestuur en
de vereniging. Het bestuur werkt in opdracht van haar leden.
ZIJN ER VOORBEELDEN VAN SPORTBONDEN DIE HUN MODEL AL HEBBEN AANGEPAST?
Verschillende bonden hebben de laatste tijd hun model aangepast of zijn daar mee bezig. De KNKV, KNSB
en KNGU hebben hun relatiemodel aangepast aan de veranderende maatschappij. Om diverse redenen en
met verschillend resultaat is dit reeds doorgevoerd. De KNZB heeft contact met deze bonden, waardoor we
geleerd hebben van deze situaties en eventuele problemen die kunnen ontstaan.
WAAROM BLIJFT HET SOLIDARITEITSPRINCIPE OVEREIND?
Verenigingen hebben aangegeven niet volledig van het solidariteitsprincipe af te willen stappen. We blijven
met elkaar een verenigingen en daar hoort een mate van solidariteit bij. Tegelijkertijd zijn er een aantal
zaken, zoals het deelnemen aan wedstrijden, die hier niet onder moeten vallen.
HOE ZIT HET MET HET GELIJKTREKKEN VAN COMPETITIE- EN WEDSTRIJDGELDEN?
Binnen dit deelproject worden verschillende zaken uitgezocht. Er gaat onderzocht worden of en op welke
manier tarieven van wedstrijden gelijkgetrokken kunnen worden, rekening houdend met de regionale
verschillen (bijvoorbeeld badwater) die er zijn. Daarnaast komt er een standaardbenadering voor de
tarieven van verenigingsleden, KNZB-leden en niet-leden voor deelname aan wedstrijden.
WAAROM BESTAAT DE WENS DE STARTVERGUNNING ERUIT TE HALEN?
Verenigingen willen meer mogelijkheden hebben om zwemmers een keer mee te laten doen met een
wedstrijd en daarnaast is in de strategie van de KNZB beschreven dat we meer mensen willen laten
zwemmen. Het moeten hebben van een startvergunning is dan een extra drempel voor mensen die een
keer mee willen doen.
Om dit mogelijk te maken, moet goed onderzocht worden hoe dit bewerkstelligd kan worden, zodat het ook
het stimulerende effect heeft dat voor ogen is.
WAAROM BLIJFT DE STARTVERGUNNING DAN NU BESTAAN?
De startvergunning zal voorlopig nog blijven bestaan, ondanks de inhoudelijke wens om deze eruit te halen.
Op dit moment zijn er te veel onzekerheden rondom dit proces en op basis van deze huidige kennis is het
niet verstandig dit besluit nu te maken. De komende tijd zal gebruikt worden om verder te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn om hier verandering in aan te brengen.
BETALEN NIET-WEDSTRIJDZWEMMERS MEE AAN COMPETITIES EN WEDSTRIJDEN?
Het is niet zo dat niet-wedstrijdzwemmers meebetalen aan competities en wedstrijden. Voor het gedeelte
competities en wedstrijden wordt apart en extra betaald door zwemmers (via de vereniging) die hier gebruik
van willen maken.
MOETEN STATUTEN EN REGLEMENTEN OOK AANGEPAST WORDEN VOOR INVOERING VAN HET
NIEUWE RELATIEMODEL?
Ja, er moeten wijzigingen doorgevoerd worden. Deze zullen tijdens een extra ALV in 2020 aan de leden
worden voorgelegd. Gezien de huidige coronacrisis is nog onduidelijk wanneer deze extra ALV plaats zal
vinden.
HOE WERKT HET MET NIET-LEDEN DIE EEN KEER MEE WILLEN DOEN?
Bij een bepaald aantal wedstrijden, toernooien en circuits is het in het nieuwe model voor iedereen mogelijk
mee te doen. Ook als dit maar één keer is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in prijs, waardoor het als
verenigingslid altijd aantrekkelijker is om mee te doen. De ongebonden sporter hoeft dus niet tijdelijk lid te
worden van een vereniging. Maar neemt een product of een dienst af (open waterwedstrijden,
Zwem4daagse, Borstcrawlcursus enz,)
WAT IS HET UITGANGSPUNT VAN DE DOORREKENING?
De doorrekening die in 2020 gemaakt wordt, is gebaseerd op een budgetneutraal scenario. De KNZB werkt er de
komende 1,5 jaar aan om dit cost-based te gaan doen.
WAT WORDT ER BEDOELD MET HET WOORD "VERBINDEN" IN HET RELATIEMODEL.
De primaire rol van de KNZB is om die onderwerpen rondom het zwemmen en de zwemsport op te pakken die
effectiever en efficiënter centraal, namens iedereen opgepakt kunnen worden, in plaats van dat iedere
aangeslotene dit zelfstandig zou moeten doen. Dat is de kern van de toegevoegde waarde van de bond. De KNZB
is daarmee de verbinder: zowel tussen de aangesloten organisaties als met de ‘buitenwereld’. De KNZB moet
continu blijven innoveren op deze onderwerpen (terreinen) om relevant en van waarde te blijven.

WAT ALS ZWEMMERS BIJ MEERDERE VERENIGINGEN ACTIEF ZIJN?
Op het moment dat een zwemmer bij meerdere verenigingen actief is zal hij/zij per vereniging een
bondscontributie moeten afdragen. Op het moment dat hij/zij actief is binnen 1 vereniging zal hij/zij 1 maal zijn
bondscontributie afdragen.

