Ledenopgave voor de jaarlijkse ledenbijdrage
In dit artikel leggen we uit welke leden van uw vereniging/stichting geregistreerd moeten worden in
Sportlink Club ten behoeve van de jaarlijkse ledenbijdrage aan de KNZB.
Inleiding
Ruim 130 jaar geleden hebben verschillende verenigingen samen de KNZB opgericht om een
gemeenschappelijk voordeel te creëreni. Lid zijn van de KNZB betekent ook dat u via uw
vereniging/stichting met uw stemrecht de mogelijkheid hebt invloed uit te oefenen op het beleid van
de KNZB en de toekomst van de zwemsport in Nederland.
De leden van de KNZB hebben de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNZB
vastgesteld en goedgekeurd. In Artikel 29 van het Huishoudelijk Reglement is het volgende
opgenomen:
29
29.1

29.2

29.3

Jaarlijkse ledenbijdrage
De leden zijn gehouden tot het betalen aan de KNZB van een jaarlijkse ledenbijdrage, bestaande voor
ieder lid van de KNZB uit een jaarlijks bedrag, vermeerderd met een jaarlijks bedrag per lid, ondersteunend
lid of andere aangeslotene van het lid van de KNZB, zulks genomen in de ruimste zin van het woord en
ongeacht de statutaire of reglementaire aanduiding, welke jaarlijkse bedragen worden vastgesteld. Onder
andere aangeslotenen worden mede verstaan, zij die op enigerlei wijze min of meer regelmatig van de
diensten van een lid gebruik maken.
Voor de berekening van de jaarlijkse ledenbijdrage worden niet meegerekend ereleden van leden van de
KNZB, van wie ten genoegen van het bondsbestuur gebleken is, dat zij wegens bijzondere verdiensten en
op regelmatige wijze als zodanig zijn benoemd en voor zover zij niet deelnemen aan door de KNZB
uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden.
Onder een aangeslotene als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt tevens begrepen een lid, ondersteunend
lid, contribuant of begunstiger, in welke vorm ook, dan wel een persoon, die op enigerlei wijze min of meer
regelmatig gebruik maakt van de diensten van een rechtspersoon met een doelstelling, die hetzij geheel,
hetzij gedeeltelijk gelijk of gelijksoortig is aan die van de KNZB, indien deze rechtspersoon gelieerd is aan
een lid van de KNZB, op welke wijze ook, hetzij bestuurlijk, hetzij financieel, het via zeggenschap op
andere wijze

Samengevat: alle leden van een vereniging/stichting of van een aan een vereniging gelieerde
stichting of BV, ongeacht of ze sporten of niet sporten, moeten in Sportlink Club worden
geregistreerd als Bondslid. Alleen bondsleden zijn verzekerd via de collectieve verzekering van de
KNZB.
In de praktijk
Volgend uit Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement (ledenopgave) wordt op basis van de
gegevens van uw vereniging/stichting in Sportlink Club op 31 december 2021, het ledenbestand
vastgesteld ten behoeve van de contributie inning 2022.
We leggen hierna met voorbeelden uit welke leden in Sportlink Club geregistreerd moeten worden.
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1. Actieve sporters
Dit zijn in alle gevallen bondsleden, tenzij het een omnivereniging betreft die een niet ‘zwemmen
als bewegingsvaardigheid’ gerelateerde activiteit aanbiedt in een aparte zustervereniging. Er is
sprake van aanbod door of namens de vereniging, waarbij een kennismakingsperiode van
maximaal 1 maand van toepassing is. Het is niet van belang of deze actieve sporters een formeel
lidmaatschap hebben. Ook bij een klantrelatie door bijvoorbeeld het afnemen van een
strippenkaart, of afdracht aan een stichting of BV die gelieerd is aan de vereniging, is sprake van
een bondslidmaatschap.
Bondslid zijn bijvoorbeeld:
- Wedstrijdsporters
- Triatleten die deelnemen aan de zwemtraining
- Leden van de afdeling zwemmend redden
- Deelnemers aan elementair zwemmen/leszwemmen/leren zwemmen
- Personen die recreatief (banen) zwemmen in verenigingsuren (of in uren van daarmee
gelijkgestelde entiteiten zoals stichtingen en BV’s).
- Kinderen die deelnemen aan naschoolse opvang
- Kinderen die deelnemen aan kennismakingslessen in verenigingsuren en over een periode
langer dan een maand.
Geen bondslid zijn bijvoorbeeld:
- Sporters van de zustervereniging zonder zwemmen als bewegingsvaardigheid, zoals
bijvoorbeeld korfballeden
- Deelnemers aan de Zwemvierdaagse
- Kinderen die deelnemen aan kennismakingslessen via school in uren van de
zwembadexploitant of de school.
2. Kaderleden
Alle kaderleden die op enige wijze sportieve verantwoordelijkheid hebben of kaderleden die op
enige wijze de vereniging/stichting naar derden (andere vereniging, KNZB, overheid, zwembad)
representeren, zijn bondslid.
Bondslid zijn bijvoorbeeld:
- (assistent-)trainers
- (assistent-)coaches
- (assistent-)teambegeleiders
- Officials
- Bestuursleden
- Voorzitter, secretaris en contactpersonen van (verenigings-)commissies
- Wedstrijdorganisatoren, met sportgerichte taken als het samenstellen van programma’s van
wedstrijden of het verwerken van uitslagen
Geen bondslid zijn bijvoorbeeld:
- Commissieleden, niet behorende tot het dagelijks bestuur en die geen contacten buiten de
vereniging/stichting onderhouden
- Ouders die naar wedstrijden rijden
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Wedstrijdorganisatoren, met niet sportgerichte taken als het rondbrengen van koffie of het
verkopen van programmaboekjes
Medewerkers in de kantine
Personen die oud papier ophalen

Tot slot
We hopen dat we goed hebben uitgelegd welke leden van uw vereniging/stichting geregistreerd
moeten worden in Sportlink Club. Meer informatie staat in de brief die op 24 november jl. aan de
verenigingssecretariaten is gestuurd. Heeft u een vraag over de contributie: stuur een e-mail naar
contributie@knzb.nl
Wellicht ten overvloede: ereleden van verenigingen moeten wel in Sportlink Club worden
geregistreerd als bondslid, maar tellen niet mee voor de contributie-inning (zij kunnen natuurlijk wel
een startvergunning hebben waarvoor een bijdrage moet worden betaald).

i

Dit voordeel varieert van het organiseren van competities en wedstrijden, het zorgen voor een
kwalitatieve en kwantitatieve hoeveelheid badwater in Nederland tot het kunnen afsluiten van
collectieve verzekeringen en het behartigen van belangen van verenigingen en haar leden op
gemeentelijk en landelijk niveau. Subsidies, sponsorbijdragen, zendtijd op radio/televisie etc. etc.
worden bepaald op basis van het totaal aantal opgegeven leden.
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