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Onderwerp Contributie-opgave 2021

Geacht bestuur,
Middels deze brief informeren wij u over de contributie-opgave 2021.
Om te komen tot een juiste opgave is het van belang dat uw ledenadministratie per
31 december 2020 actueel is en dat de aan- en afmeldingen verwerkt zijn in
Sportlink Club.
Met het oog op de komende contributieberekening willen wij u erop wijzen dat de
leden die hun lidmaatschap bij uw vereniging willen beëindigen in 2020 een
afmelddatum moeten hebben in Sportlink van uiterlijk 31 december 2020.
Ons advies aan de ledenadministratie:
• Wilt u leden afgemeld hebben in het kalenderjaar 2020, dan adviseren wij u
deze afmelding in te voeren met een datum die enkele dagen vóór 31
december 2020 ligt
• Log vervolgens nogmaals in op die bewust ingevoerde afmelddatum of een
dag later in Sportlink Club en controleer of het lid daadwerkelijk is afgemeld
als bondslid
• Dit geeft u nog enkele dagen de mogelijkheid om correcties toe te passen
alvorens het 23:59 uur op 31 december is
• Dit alles om te voorkomen dat het lid nog in het volgende kalenderjaar 2021
als bondslid geregistreerd staat en zodoende bij de contributie 2022
meegeteld zal worden.
U dient tevens alert te zijn op de afmeldingen die met een datum in de toekomst
zijn aangemerkt in Sportlink Club.
Wanneer u wilt dat deze afmeldingen daadwerkelijk uiterlijk op 31 december 2020
afgemeld zijn, zal u op de desbetreffende afmelddatum of uiterlijk 31 december
2020 nogmaals moeten inloggen in Sportlink Club zodat deze afmeldingen ook
daadwerkelijk een afmelddatum in 2020 krijgen.
Op basis van de ledengegevens over het jaar 2020 (alle leden die lid zijn of zijn
geweest in 2020 dus ook de afgemelde leden) vindt de vaststelling van de
contributie 2021 plaats alsmede de berekening van het aantal stemmen voor de
ALV van april 2021.
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Wij wijzen u er op dat de KNZB geen “ontdubbeling” meer doet van leden die op
enige wijze >2 keer in uw administratie voor komen. U kunt dit zelf corrigeren door
het “verkeerde” relatienummer uiterlijk 31 december af te melden.
Om er voor te zorgen dat deze “dubbele” leden niet in de ledenopgave 2020
terechtkomen (die gebruikt wordt voor de contributieberekening 2021) vragen wij u
uiterlijk 5 januari 2021 een mail te sturen aan contributie@knzb.nl.
In dat mailbericht geeft u de volgende zaken aan:
1. om welk lid/leden het gaat;
2. welk relatienummer(s) van het lid correct is (zijn);
3. welk afgemeld relatienummer(s) verwijderd moet(en) worden uit Sportlink.
Procedure om te komen tot een goede contributievaststelling voor het jaar
2021:
- De vereniging zorgt ervoor dat uiterlijk 31 december 2020 een actueel
ledenbestand in Sportlink Club aanwezig is
- In februari 2021 ontvangt u, via het zwembond e-mailadres van uw
vereniging, een opgave van het ledenbestand 2020 met een opgave van de
te verwachten contributieheffing 2021
- De vereniging heeft na ontvangst 3 weken de tijd om beargumenteerd te
reageren als zij van mening is dat de contributieberekening aanpassing
behoeft
- Na toetsing van deze argumentatie ontvangt de vereniging de opgave van
de uiteindelijke contributieheffing 2021
Indien u zelf behoefte heeft aan een indicatie van de ledentallen over 2020 dan
kunt u de handleiding met betrekking tot deze rapportage downloaden. Zie
onderstaande link naar de handleiding “Rapportage ledenaantallen” :
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000062738#KNZBOverzichtenopvragen-ledentelling
Indien binnen de gestelde reactietermijn van 3 weken niet wordt gereageerd, gaan
wij er van uit dat de toegestuurde contributie-opgave door de vereniging definitief
akkoord bevonden is. Nadien kan geen bezwaar meer worden gemaakt tegen de
contributie-opgave.
De contributieopgave 2021 zal in rekening worden gebracht bij de vereniging in
april 2021 (70%) en in september 2021 (30%).
Mocht u nog specifieke vragen hebben over de contributie dan kunt u deze mailen
aan contributie@knzb.nl.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND
Thijs van Berckel
Manager Financiën en Bedrijfsvoering

