
 

Memo contributie 2013-2014 - leden v2.docm  Pagina 1 van 1 

 

Memo 
 

Betreft : Contributie 

Opgesteld voor : Bestuur t.b.v. leden Victoria’28 

Opgesteld d.d. : 24 december 2013  

   

 

Op de ledenvergadering van 18 december jl. is het beleid, voorgesteld door het bestuur, door de leden 

goedgekeurd. Er werd tevens een verzoek gedaan om een overzicht aan de leden te laten zien 

aangaande de opbouw van de contributie.  

 

Bijgaand een overzicht voor deze opbouw op basis van de begroting voor het seizoen 2013-2014. 

 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

1. De contributie van de spelende leden moet in feite de voetbal-kosten dekken. Alle andere kosten 

(dus niet direct voetbal gerelateerd) dan wel opbrengsten moeten minimaal kostendekkend zijn en 

bij voorkeur een bijdrage leveren aan de voetbaltak. De kantine moet bijvoorbeeld geld opleveren 

zodat de kwaliteit van het voetbalactiviteiten omhoog gaat en/of de contributie laag kan worden 

gehouden. 

2. Vervolgens is het uitgangspunt dat de verdeling van kosten de verdeelsleutel is voor de contributies.  

 
Opbouw contributie % van de 

kosten 

(afgerond)

Spelend lid D/E/F Spelend lid 

A/B/C

Senioren Niet-spelend + 

mini

Leden 283,00               149,00         135,00               140,00              

Contributie 20,50                 23,00          26,00                 8,00                 

Personeelskosten 47.750€       25% 5,17€                 5,80€          6,56€                 2,02€               

Afschrijvingskosten 14.456€       8% 1,57€                 1,76€          1,99€                 0,61€               

Huisvesting 42.745€       23% 4,63€                 5,19€          5,87€                 1,81€               

Kosten voetbal 67.217€       36% 7,28€                 8,17€          9,23€                 2,84€               

Organisatiekosten 17.081€       9% 1,85€                 2,08€          2,35€                 0,72€               

Totale kosten voetbal 189.249€     100% 20,50€               23,00€         26,00€               8,00€               

Totale contributie 2013-2014 154.403€     

Bijdrage van andere kostenplaatsen minus winst 34.845€       

Specificatie:

Opbrengst Kantine 22.832€       

Opbrengst Sponsoring 12.095€       

Subsidie gemeente Enschede 27.500€       

Afdracht Vitale sportvereniging -17.816€      

Winst (nodig voor eigen vermogen Victoria'28) -9.766€        

Bijdrage van andere kostenplaatsen minus winst 34.845€        

 

Hopelijk biedt deze opstelling voldoende houvast. Er is goed gekeken naar de begroting. De contributie 

kan dankzij de kantine, subsidies en sponsoring, maar uiteindelijk ook dankzij de niet-spelende leden (!) 

, zo laag mogelijk worden gehouden. 


