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Zoetermeer, 27 oktober 2018
Geacht bondsbestuur,
Naar aanleiding van de door u toegezonden gegevens hebben wij, bestuur MGC de Trekvogels,
een paar opmerkingen.
In de meerjarenbegroting staat aangegeven op pagina 2 dat we 438 leden hebben verdeeld over
182 sportleden, 77 semisporters, 12 jeugdleden, 161 recreantleden, 5 ereleden en 1 donateur,
totaal 438 leden (incl. ereleden en donateur)
Tevens is aangegeven dat in de begroting is opgenomen, dat voor 2019 hetzelfde aantal leden
meegenomen is.
Op pagina 4 toelichting begroting staat voor 2020, ingaan nieuwe leden gebouw, 175 met
sportlicentie, 10 jeugdleden en 200 leden zonder sportlicentie en 6 ereleden en donateurs totaal
391 leden dat zijn totaal 47 leden minder of wel ruim 10 % minder.
Om het financieel te vergelijken, moeten de inkomsten van het NK meegenomen worden van
2019.
In de begroting is totaal opgenomen voor 2019 € 12900.- aan contributies en € 980,- aan
inschrijfgeld NK maakt totaal € 13880,Voor 2020 is er € 14650,- aan contributie opgenomen wat een voordelig verschil oplevert van
€770,Echter in deze opstelling is opgenomen dat er 175 leden met een licentie zullen zijn en 200
leden zonder sportlicentie. Omdat het enige verschil tussen leden met en zonder licentie
deelname aan NK, EK en WK is. Denken wij dat de 175 leden met licentie veel te rooskleurig
voor gesteld wordt.
Gezien het verschil in contributie €65 en €15,- is € 50,- betekend dat, dat het breekpunt op
ongeveer 160 leden met licentie ligt. (€770,-:50= 15,4)
Als we kijken naar de deelnames aan de NK ’s ligt dat over het hele jaar op ongeveer 60 leden
maximaal.
Als alleen deze leden per jaar zich opgeven als leden met sportlicentie, valt er een groot
negatief saldo in de begroting van circa € 5700,-.
Het bestuur van MGC de Trekvogels vraagt zich af, of dat dit wel wenselijk is.
Verder verwachten wij dat veel recreanten zeggen alweer een verhoging van 50% van de
bondscontributie een probleem is en opzeggen, of dat verenigingen hun recreanten niet meer
opgeven, zie hiervoor ook eerder verhoging van de bondscontributie, dit heeft ook leden voor de
bond gekost.
Verder willen wij u erop wijzen dat onze penningmeester bezig is met de contributies voor 2019
en een eventuele verhoging, wijziging van de bondscontributie, hier maatgevend is.

Onder punt 5 van de agenda wordt onder andere het nieuwe ledengebouw besproken om per 11-2019 in te laten gaan in het meerjarenplan gaat men uit van 1-1-2020.
Vanuit onze leden hebben wij verder de vraag gekregen hoe de selectieprocedure is voor Team
NL dit is niet duidelijk terug te vinden op de site.
Verder hebben wij een verzoek om de bondsvergadering van 23-3-2019 1 of 2 weken naar
voren te halen, zodat wij ons toernooi op 23 en 24 maart kunnen houden, omdat de interland
NL/België op 17-3 staat ingepland.
Graag vernemen wij uiterlijk 17-11-2018 of dat de verplaatsing van de bondsvergadering
akkoord is, omdat wij 19-11-2018 overleg hebben in het district voor de toernooien in 2019.
Hopen spoedig van u te vernemen
MGC de Trekvogels
Wim van der Meer

