Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Oud Leiden - 28 september 2020

Agendapunt 6 – 4e * Verhoging lidmaatschapsgeld 2021

Het bestuur stelt de leden voor om de contributie van de vereniging te verhogen.
Het gaat dan om het wijzigen van de bijdragen van individuele leden en van duoleden, met ingang
van 2021.



Individuele leden
Duoleden

 25 euro (is thans 20 euro) per jaar
 35 euro (is thans 30 euro) per jaar

Het bestuur hanteert al heel lang de stelregel, dat de hoogte van de contributie zo laag mogelijk
moet zijn, opdat het ledental van de vereniging op peil blijft en zelfs kan groeien. De stelregel heeft
succes gehad, omdat HVOL een forse omvang heeft gehouden en daardoor de positie als hoeder
van erfgoed en gesprekspartner over stedelijke ontwikkelingen kon bewaren. Om die reden is de
contributie in vele, vele jaren gelijk gebleven: 20 euro per lidmaatschap. Voor die contributie
wordt de leden zeer veel geboden. Wie, net als het bestuur, de ‘goodies’ op een rij zet, realiseert
zich dat een lid van HVOL kan genieten van een rijk aanbod.
Dat aanbod breidt zich - bijna als vanzelf en van vanzelfsprekend – uit. Omdat het bestuur geen
activiteiten wil schrappen, zijn de laatste jaren over de exploitatie enige zorgen ontstaan. Het kan
eenvoudig niet meer voor dat lage bedrag, omdat een structureel tekort voor een vereniging niet
acceptabel is. Stijgende kosten, uitbreiding van activiteiten en uitgaven die voor meer kwaliteit
zorgen leiden nu toch tot de noodzaak om een verhoging van de contributie voor te stellen. In het
bijzonder de kosten die dit jaar door corona ontstaan (bijv. de inzet van digitale middelen,
portokosten, ontwikkeling van alternatief aanbod) rechtvaardigen een verhoging. Sommige van die
corona-uitgaven zullen in een aantal gevallen leiden tot blijvend hogere kosten opdat het
alternatieve aanbod bestendigd kan worden.
Het bestuur verzoekt de leden akkoord te gaan met hiervoor aangeven contributiebedragen
ingaande 2021.

