Betreft: Informatiebrief verhoging halfjaarlijkse contributie

Beste Rega-lid,
In deze brief willen wij je graag informeren over de contributie voor het jaar 2015. Deze zijn als volgt
vastgesteld:
Categorie

Contributie 2015 per half jaar

Jeugd niet competitiespelend

€ 49,50

Jeugd competitiespelend

€ 61,00

Senioren niet competitiespelend

€ 64,50

Senioren competitiespelend

€ 81,50

Waarom deze stijging in contributie?
De reden dat de contributie ten opzichte van 2014 sterk is gestegen ligt in het feit dat de Nationale
Tafel Tennis Bond (NTTB) zowel de bondscontributie als de competitietoeslag fors heeft verhoogd. De
bondscontributie is gestegen van € 13,00 naar € 30,00 per spelend lid per jaar. De competitietoeslag
voor de jeugd is gestegen met € 3,00 en die voor de senioren met € 4,50 per jaar. De afdracht aan
NTTB midden is, mede dankzij Flip Valero, gelijk gebleven. Ook het laatste onderdeel van de
contributie, het deel voor Rega, is gelijk gebleven.
Op welke manier belast Rega deze stijging door?
Het bestuur van Rega heeft besloten om deze verhoging van de contributie vanuit de tafeltennisbond
niet direct door te belasten aan de leden, maar deze verhoging over een aantal jaar te spreiden.
Hoewel op de Algemene Leden Vergadering is besloten dat het gehele verhoging door de NTTB
doorbelast zou worden, vindt het bestuur deze verhoging dermate hoog, dat zij een deel van deze
verhoging voor haar eigen rekening neemt .
Omdat het bestuur er voor de jeugd waarde aan hecht dat zij tegen, een in verhouding met andere
tafeltennisverenigingen uit de regio, lage contributie kunnen blijven tafeltennissen, is besloten om voor
de jeugd een extra deel ten koste van Rega te laten komen. In totaal zal in het eerste jaar ruim 500
euro niet worden doorbelast naar de leden.
Vragen of contact
Ook het bestuur vindt het jammer dat de tafeltennisbond een dergelijke verhoging van de
bondscontributie noodzakelijk acht. Mocht je problemen hebben met de hoogte van de contributie dan
is het bestuur altijd bereid mee te denken over een oplossing voor je persoonlijke situatie.
Bij vragen kun je altijd iemand van het bestuur aanspreken.

Het bestuur

