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Contributiebeleid 

 
We hebben te maken met verschillende onderwerpen die een hogere contributie nodig 
maken: 

• Verbetering van de trainersvergoeding; 

• Hoge inflatie; 

• Verwachte hogere kosten voor het schaatsijs afhankelijk van het beleid van de 
gemeente Den Bosch en Eindhoven. 

 

Vrijwilligersvergoeding 
 

De inflatie en de hoge benzineprijs hebben een discussie getriggerd over de vrijwilligers 
vergoeding. Binnen de VIJC geldt op dit moment dat alleen de trainers een vergoeding 
krijgen van 6,50 per uur en een tegemoetkoming in de reiskosten conform de geldende 
belastingvrije kilometervergoeding (21 cent vanaf 1 januari 2023 en 22 cent vanaf 1 januari 
2024).  
 
Het steunpunt vrijwilligerswerk geeft het volgende kader: 
 
Om de administratieve lasten te beperken en rompslomp met bijvoorbeeld bonnetjes te 
voorkomen, kunnen organisaties ervoor kiezen om vrijwilligers een vast bedrag te geven als 
tegemoetkoming in de kosten. Voor deze vorm van vergoeding heeft de Belastingdienst een 
maximum vastgesteld van € 180,- per maand tot € 1800,- per jaar. Met deze vaste 
vrijwilligersvergoeding hoeven vrijwilligers niet te bewijzen dat er kosten zijn gemaakt. 
Daarbij gelden de volgende aanvullende regels: 

• Voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder is de vergoeding per uur maximaal € 5,00 (met 
een maximum van €180,- per maand en € 1800,- per jaar) 

• Voor vrijwilligers onder de 21 jaar is de vergoeding per uur maximaal € 2,75 (met een 
maximum van €180,- per maand en € 1800,- per jaar). 
Als uw vrijwilligers de maximale normbedragen niet overschrijden, hoeft u de 
vergoedingen niet aan de belastingdienst door te geven en hoeft u geen loonheffing 
in te houden en af te dragen. Ook hoeft u geen urenadministratie bij te houden. 
 

Let op! De maximumbedragen van €180,- per maand en € 1800,- per jaar gelden voor het 
totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding of verstrekte 
sportkleding. De belasting wordt geheven over het hele bedrag (niet alleen het deel boven 
de €180,- per maand) 
 
Voorstel 
 
Het voorstel is om de verhoging van de wettelijke kilometervergoeding over te nemen (21 
cent per 1 januari 2023, en 22 cent per 1 januari 2024).  Dit is nu nog een kabinetsvoorstel. 
Als er een hogere vergoeding uitrolt nemen we die over. 
 
De VIJC betaalt op dit moment een hogere uurvergoeding dan toegestaan. Voorstel is om dit 
nu niet aan te passen – trainers zijn vaak meer tijd kwijt dan de duur van de training.  
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Vanuit de trainers zijn twee alternatieve voorstellen gedaan: 
 

1. Verhoging van de km vergoeding naar 30 cent om alle kosten te dekken. Hiervoor is 
een contributieverhoging nodig van ongeveer €13,- 

2. Verhoging van de km vergoeding naar 30 cent plus een vergoeding per uur van € 5,00 
waarbij per training 2 uur geschreven wordt. Hiervoor is een contributieverhoging 
nodig van ongeveer €21,-.  Overigens geldt bij dit voorstel dat voor training in 
Eindhoven in een aantal gevallen het maximum van €180,- kan worden 
overschreden. De vereniging zal in die gevallen aangifte moeten doen bij de 
belastingen. 

 
Rond de kilometervergoeding moet nog bevestigd worden of een vereniging meer mag 
betalen dan het wettelijk belastingvrije maximum. Een werkgever mag dit in ieder geval wel, 
maar die geeft dan het meerbedrag op voor de inkomstenbelastingen.  
 
Ook de inflatie en de verhoging van de kosten voor het ijs moeten meegenomen worden in 
een besluit over de contributie. We praten alles bij elkaar waarschijnlijk over meer dan 30% 
(zie meerjaren perspectief). Het voorstel is daarom om in het voorjaar op een tussentijdse 
ALV een nieuwe contributie vast te stellen. Die discussie moet door een commissie worden 
voorbereid waarvoor naast het bestuur ook trainers en enkele leden worden uitgenodigd. 
Op die manier kunnen we de vergoeding voor de trainers verbeteren en weten mensen waar 
ze aan toe zijn als ze zich voor trainingen inschrijven in het seizoen 2023-24.  
 

Meerjaren perspectief 
 

Bij de begroting voor het volgend jaar kunnen we nog een redelijke inschatting maken van 
de kostenontwikkeling. Voor de jaren daarna is dat een onzekere zaak. Daarbij spelen zowel 
de hoge inflatie als de energielasten van de ijsbanen een rol.  
 
Op basis van de begroting 2022-2023 zijn twee scenario’s doorgerekend om een beeld te 
geven van de bandbreedte van onze financiën in het licht van de inflatie. Over de ijskosten in 
de toekomst is nu nog weinig te zeggen. Hopelijk hebben we daar over een aantal maanden 
meer zicht op. Het gaat er vooral om in hoeverre de gemeenten de ijsbanen willen 
ondersteunen. 
 
 

 
  

Jaar inflatie Verhoging Trainers Overige kosten Verhoging2 Contributie Inflatie correctie Overige Inkomsten Saldo
2023 10% 9.000,00€            11.100,00€             0% 15.000,00€    0% 4.600,00€                   (500,00)€        

2024 9% 5% 9.450,00€            12.099,00€             0% 15.000,00€    5% 4.830,00€                   (1.719,00)€     

2025 8% 5% 9.922,50€            13.066,92€             0% 15.000,00€    5% 5.071,50€                   (2.917,92)€     

2026 7% 5% 10.418,63€          13.981,60€             0% 15.000,00€    5% 5.325,08€                   (4.075,15)€     

2027 6% 5% 10.939,56€          14.820,50€             0% 15.000,00€    5% 5.591,33€                   (5.168,73)€     

-€                        (14.380,80)€   

Kosten Overige kosten Contributie Inkomsten Saldo
2023 10% 9.000,00€            11.100,00€             15.000,00€    0% 4.600,00€                   (500,00)€        

2024 9% 5% 9.450,00€            12.099,00€             5% 15.750,00€    5% 4.830,00€                   (969,00)€        

2025 8% 5% 9.922,50€            13.066,92€             5% 16.537,50€    5% 5.071,50€                   (1.380,42)€     

2026 7% 5% 10.418,63€          13.981,60€             5% 17.364,38€    5% 5.325,08€                   (1.710,78)€     

2027 6% 5% 10.939,56€          14.820,50€             5% 18.232,59€    5% 5.591,33€                   (1.936,13)€     

(6.496,33)€     
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Een aantal opmerkingen ter toelichting  
 

• De inflatiepercentages lopen niet meer dan een procent per jaar terug. Inflatie 
terugdringen is geen makkelijke opgave. De jaren 70 hebben dit al laten zien, zelfs 
zonder dat sprake was van de verstorende invloed van een oorlog. 

• In het eerste staatje is uitgegaan van de huidige contributie. Bij de overige inkomsten 
is uitgegaan van een “inflatiecorrectie” van onze tarieven met 5% vanaf 2023-2024.  

• In het tweede staatje verhogen we vanaf volgend jaar ieder jaar de contributie met 
5%. Dat komt neer op een gemiddelde verhoging met € 10. 

• Het is niet de bedoeling om een discussie over modellen en percentages te 
ontketenen maar om een indruk te geven van de bedragen waarover we praten.  De 
grote onzekere factor is de beschikbaarheid en de prijs van ijs na seizoen 2022-2023. 
Hierover is op dit moment nog weinig te zeggen behalve dat de kosten voor het 
Sportiom dit jaar al €800 hoger zijn. Daarnaast moeten we rekening houden met de 
vraag van de trainers naar een ruimere vergoeding.  

 

Samenvattend is de impact op de contributie:  

• Verbeteren trainersvergoeding tussen de € 10 en de € 20,  

• Inflatie ongeveer € 10 als we interen op vermogen en een jaarlijkse verhoging van 5% 
hanteren,  

• De gevolgen van de ijskosten zijn nog onbekend. 
 

 

Defensief beleggen van de risico reserve en reservering voor de skeelerbaan 
 

Gezien de onzekerheid van het meerjaren perspectief is dit geen goed moment op te 
besluiten een groot deel van onze reserves langjarig tegen een vaste rente weg te zetten of 
defensief te beleggen. Wel alvast een kader: 
 

• Een 10-jarig deposito heeft op dit moment een rente van ± 2 tot 3%. Gezien de 
inflatie en de na-ijlende spaarrente ligt het voor de hand hier nog even mee te 
wachten. 

• Defensieve beleggingsproducten van banken zijn bedoeld om ongeveer op de inflatie 
uit te komen. Het is geen verdien model. Dit zou een mogelijkheid zijn die weinig 
risico biedt als de inleg niet plotseling nodig is. 

 

 

Besluiten 
 

• Km vergoeding voor trainers volgt de wettelijke belastingvrije vergoeding: 21 cent 
per 1-1-2023, 22 cent per 1-1-2024. 

• Een commissie bereid samen met het bestuur een voorjaars-ALV voor om het 
contributiebeleid vast te stellen inclusief de verhoging van de contributie voor 
seizoen 2023-24. Daarin wordt ook de vraag van de trainers naar een ruimere 
vergoeding meegenomen. 

 


