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Contributieregeling 2020 
 

Bij het samenstellen van de begroting 2020 heeft de het bestuur de contributieregeling tegen het licht 

gehouden. Hiervoor is allereerst de opbouw van de contributie voor het jaar 2019 in het hieronder 

vermelde overzicht weergegeven.  

  opbouw contributieregeling 2019 

categorie leden climax licentie verplicht  lidm. AU totaal/jr kwartaal 

pupillen 106 € 109,2 € 8,15 € 15,1 € 132,4 € 33,1 

junioren CD 57 € 123,2 € 14,50 € 15,9 € 153,6 € 38,4 

Junioren AB 47 € 137,6 € 14,50 € 15,9 € 168,0 € 42,0 

senioren/masters 51 € 142,0 € 23,20 € 17,2 € 182,4 € 45,6 

recreanten (loopgroepen/bootcamp) 443 € 142,0 - € 17,2 € 159,2 € 39,8 

buitenleden 14 € 30,7 - - € 30,7 - 

buitenleden (trainers/juryleden) 20 € 13,5   € 17,2 € 30,7 - 

buitenleden met licentie 29 € 13,5 € 23,20 € 17,2 € 53,9 - 

G-atleten 8 € 36,4 € 23,20 € 17,2 € 76,8 € 19,2 

Racerunners 8 € 59,6 - € 17,2 € 76,8 € 19,2 

ledenbestand totaal 01-20 783      
 

In de hieronder vermelde tabel is de voorgestelde contributieregeling 2020 weergegeven. Deze tabel en de 

wijzigingen t.o.v. 2019 zijn verder in dit voorstel toegelicht. 

 

 
 

Toelichting voorstel 

✓ In de tabel is de gemiddelde Consumentenprijsindex (CPI) 2019 verwerkt (2,63%). 

✓ De 1e 2 kolommen geven een overzicht van het aantal Climax-leden per categorie per januari 2020.  

✓ De overige kolommen geven aan hoe de totale contributie is opgebouwd, namelijk uit het lidmaatschap 

van Climax per jaar (3e kolom), het lidmaatschap van de Atletiekunie per jaar (5e kolom) en de 

jaarlijkse kosten van de al dan niet verplichte wedstrijdlicentie die door Climax aan de Atletiekunie 

worden afgedragen (4e kolom). De 6e kolom geeft het jaarlijkse totaalbedrag aan contributie aan. De 

totale jaarcontributie is in de 7e kolom, met uitzondering van buitenleden en trainers, teruggerekend 

naar een kwartaal. 

CPI=2,63%

categorie leden climax licentie (verplicht)  lidm. AU totaal/jr kwartaal

pupillen 104 € 112,1 € 8,25 € 15,3 € 135,6 € 33,9

junioren CD 57 € 126,5 € 14,70 € 16,2 € 157,4 € 39,3

Junioren AB 35 € 141,2 € 14,70 € 16,2 € 172,1 € 43,0

senioren/masters 47 € 145,7 € 23,55 € 17,5 € 186,7 € 46,7

recreanten (loopgroepen/bootcamp ) 444 € 145,7 - € 17,5 € 163,2 € 40,8

buitenleden (excl. Lidm. AU en westrijdlicentie) 37 € 31,5 € 23,55 € 17,5 € 31,5 -

trainers 19 € 31,5 € 17,5 € 49,0 -

G-atleten 10 € 43,4 € 23,55 € 17,5 € 84,4 € 21,1

Racerunners 8 € 55,2 - € 17,5 € 72,7 € 18,2

sportief wandelen/Nordic walking 0 € 145,7 - € 17,5 € 163,2 € 40,8

juryleden 16 € 0,0 - € 0,0 € 0,0 € 0,0

ereleden 4 € 0,0 - € 0,0 € 0,0 € 0,0

ledenbestand totaal 01-20 781

opbouw contributieregeling 2020
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✓ Per 2020 stelt het bestuur voor om voor buitenleden de volgende omschrijving te hanteren in de 

contributieregeling: “Buitenleden zijn uitsluitend lid om verbinding te houden met Climax of om 

namens Climax deel te kunnen nemen aan wedstrijden. Zij maken geen gebruik van de faciliteiten 

(trainers/baan/krachthonk/outdoor crossfit-rig/materialen). Aan buitenleden die namens de Climax 

deel willen nemen aan wedstrijden worden naast het lidmaatschap ook de kosten voor de contributie 

van de Atletiekunie en de wedstrijdlicentie in rekening gebracht. De Climax-contributie (3e kolom) van 

deze laatste categorie buitenleden wordt hiermee gelijkgetrokken met de leden die uitsluitend lid zijn 

om met Climax verbinding te houden. Climax-leden die denken voor het buitenlidmaatschap in 

aanmerking te komen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur die hierover beslist. 

✓ Met de voorgestelde aanpassing van het buitenlidmaatschap is het noodzakelijk om een aparte 

regeling te treffen voor trainers die uitsluitend training geven en, met uitzondering van 

trainingen/cursussen ter verbetering van trainersvaardigheden, geen gebruik maken van het 

sportaanbod van Climax. Zij ontvangen dus geen trainingen. Het lidmaatschap voor deze categorie is 

voor 2020 vastgesteld op € 31,50 en is exclusief het lidmaatschap van de AU en een eventuele 

wedstrijdlicentie. Trainers die denken voor deze vorm van lidmaatschap in aanmerking te komen 

kunnen hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur die hierover beslist. 

✓ Bij de racerunners en G-atleten is in de afgelopen jaren een verschil ontstaan in de Climax-contributie 

(3e kolom overzicht contributieregeling 2019). Het bestuur vindt dit onwenselijk en wil dit gelijk 

trekken door een tweejaarlijkse aanpassing van + € 6 /jr. bij de G-atleten en -€ 6/jr. bij de 

Racerunners. Het relatief lage bedrag aan contributie bij deze categorieën is bedoeld om de financiële 

drempel voor sporters met een beperking zo laag mogelijk te houden en heeft te maken met 

trainingsaanbod (1*wk). 

✓ Deelname aan bootcamp staat open voor Climax-leden, met uitzondering van die leden die gebruik 

maken van de contributieregelingen “Trainers” , “jury” en “buitenlid”. In 2020 is er geen aparte 

contributieregeling voor bootcamp en worden er voor deelname aan leden geen extra kosten in 

rekening gebracht. 

✓ Het bestuur wil het “sportief wandelen (Fitwalk)/Nordic walking” integreren in het aanbod van Climax. 

Hoe dit in te regelen behoeft nog nadere uitwerking. Wel is alvast de contributieregeling hierop 

aangepast. Leden worden als wandelaars aangemeld bij de Atletiekunie en verkrijgen daarmee een 

combi-lidmaatschap voor de AU en de KWBN (wandelsportbond). Het kan nog nodig zijn om dit 

onderdeel van de contributieregeling aan te passen bij de verdere uitwerking van de plannen. 

✓ Juryleden zijn uitsluitend bij Climax betrokken om namens de vereniging als jurylid te kunnen 

optreden. Ze zijn niet als actieve sportbeoefenaars bij de vereniging betrokken en maken geen gebruik 

van de faciliteiten (trainers/baan/krachthonk/outdoor crossfit-rig/materialen). Het lidmaatschap bij de 

vereniging is bedoeld om deze leden te kunnen aanmelden als lid van de Atletiekunie t.b.v. het 

jureren. Het bestuur stelt voor dat Climax de kosten voor haar rekening neemt. 

✓ Ereleden worden door het bestuur benoemd en zijn vrijgesteld van contributie. 

Het bovenstaande zou resulteert in de hieronder vermelde tabel op de website van Climax. Met 

uitzondering van de buitenleden en trainers is de 5% korting bij de jaarbetaling doorgerekend. 
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categorie kwartaal jaar (-5%) opmerkingen

pupillen € 33,9 € 128,8 inclusief contributie AU (€15,30) en verplichte wedstrijdlicentie (€ 8,25).

junioren CD € 39,3 € 149,3 inclusief contributie AU (€ 16,15) en verplichte wedstrijdlicentie (€ 14,70).

junioren AB € 43,0 € 163,4 inclusief contributie AU (€ 16,15) en verplichte wedstrijdlicentie (€ 14,70.)

senioren/masters € 46,7 € 177,5 inclusief contributie AU (€ 17,45) en verplichte wedstrijdlicentie (€ 23,55).

recreanten (loopgroepen ) € 40,8 € 155,0 inclusief contributie AU (€ 17,45).

buitenleden met wedstrijdlicentie - € 72,5 inclusief contributie AU (€ 17,45) en verplichte wedstrijdlicentie (€ 23,55).

buitenleden - € 31,5 -

trainers - € 49,0 inclusief contributie AU (€ 17,45) en exclusief wedstrijdlicentie (€ 23,55)

G-atleten € 21,1 € 80,2 inclusief contributie AU (€ 17,45 - volwassene) en verplichte wedstrijdlicentie (€ 23,55 - volwassene)

Racerunners € 18,2 € 69,2 inclusief contributie AU (€17,45 - volwassene).

sportief wandelen / Nordic Walking € 40,8 € 155,0 inclusief gecombineerde contributie AU en KWBN (€ 17,45).

Bij een 1e of hernieuwde inschrijving worden inschrijfkosten in rekening gebracht (€ 8,50).

Deelname aan Bootcamp is altijd gekoppeld aan het lidmaatschap bij Climax (geen buitenlid/trainer/jury). Voor 2020 worden voor deelname geen extra kosten in rekening gebracht.

Losse wedstrijdlicenties voor recreanten (volwassenen) € 23,55 jaarlijks te voldoen.

Het maximale contributiebedrag dat door een gezin per kwartaal moet worden betaald bedraagt € 116 (gelijk aan 2 recreanten + 1 pupil).

Leden die denken voor de contributieregeling "buitenlid" in aanmerking te komen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur.

Trainers die uitsluitend trainen en geen training ontvangen kunnen bij het bestuureen verzoek indienen om voor de contributieregeling "trainers" in aanmerking te komen.

Korting bij jaarbetaling 2020 (muv. buitenleden en trainers) 5%.

Opslag factuurbetaling - € 5 per factuur.

In twee jaarlijkse stappen (2020/2021) wordt de contributie (excl. bijdragen aan de AU en wedstrijdlicentie) voor Racerunners en G-atleten gelijk getrokken.


