Bestuursvoorstel contributieverhoging per 01-06-2012
De basiscontributie zal met € 0,25 verhoogd worden naar € 17,50. Dit omdat de laatste verhoging voor alle leden was
op 01-07-2005. Ondertussen zijn de badhuren wel elk jaar verhoogd. Gelukkig hebben wij als bestuur de laatste jaren de
bestuur- en administratiekosten laag weten te houden en zijn beide gemeentes (Vlaardingen en Maassluis) wat meer
gaan subsidiëren om de badhuur te kunnen blijven betalen. Hierdoor hebben wij de afgelopen 7 jaar geen verhoging
door hoeven te voeren. Om nu te zorgen dat we over een paar jaar niet in de problemen komen is deze verhoging
noodzakelijk.
De KNBRD afdracht zal gelijk blijven. De afdracht bij de bond is voor een volwassenen € 8,90 en voor jeugdleden
€ 7,85
Helaas zullen de NOB leden weer wat meer moeten gaan betalen. De huidige afdracht in hun contributie is € 3,00. De
NOB heeft de contributie vanaf 1 januari 2012 vastgesteld op € 38,10. Hierdoor komen we bij de VRB € 2,10 tekort per
lid. Daarom is het voorstel of € 0,25 omhoog of € 0,50 (waardoor we de komende jaren niks aan onze NOB afdracht
hoeven te veranderen) Daarbij heeft de NOB afdeling van de VRB het voorstel gedaan om € 0,75 toe te voegen aan de
NOB contributie voor het een beetje bijdragen aan het onderhoud van ons materiaal en aanschaf van nieuw ivm de
vernieuwde NOB opleidingen. Ook mag er vanaf dat moment gratis gevuld worden op de dinsdag avonden bij de
compressor van de VRB.
Ook is het voorstel gekomen om alle jeugd leden die bezig zijn met, of gaan snorkelen en daarna doorgaan met duiken
NOB lid te maken. (dit is t/m 17 jaar) Dit houdt in dat er een nieuw jeugd NOB lidmaatschap komt bij de VRB. Deze
jeugdleden betalen dan € 2,25 per maand extra (€ 1,50 voor de afdracht en € 0,75 voor het onderhoud zoals voorgesteld)
Hierdoor krijgen zij dus ook het magazine ‘Onderwatersport’ waardoor de NOB afdeling hoopt dat de jeugd wat meer
gemotiveerd gaat worden om verder te gaan met het duiken.
Als alles in een overzicht zou staan ziet het er als volgt uit (uitgaande van de NOB afdrachtverhoging van € 0,50):
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