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Samenvatting:
Op de algemene ledenvergadering van 28 mei 2018 is aan de leden van de vereniging een voorstel
gedaan om een jaarlijkse contributieverhoging door te voeren en daarbij als uitgangspunt de
verhoging te koppelen aan de jaarlijkse CBS prijsindex.
Om een sluitende begroting te kunnen maken bestaat enerzijds de mogelijkheid om de reserves van
de vereniging aan te spreken, anderzijds met een verhoging van de contributie. In de afgelopen
boekjaren is een combinatie van het aanspreken van een klein deel van de reserves en een jaarlijkse
contributieverhoging toegepast.
In 2022 is de contributie als volgt vastgesteld:
• organisaties € 545,50;
• individuele leden € 90,50 en
• studentenleden € 20,00.
(bedragen zijn exclusief 21% BTW).
Het CBS heeft voor het jaar 2021 een jaarmutatie consumentenprijsindex van 2,7% berekend. Indien
deze prijsindex wordt toegepast zou de contributie in 2023 voor organisaties € 560,25 en voor
individuele leden € 92,95 (exclusief BTW) gaan bedragen.
Een tweede aspect voor verhoging van de contributie is dat een aantal kosten voor de vereniging
(o.a. congres) stijgen en in de begroting voor 2023 zullen worden opgenomen.
Ten derde wil het bestuur het bestaande aanbod van themabijeenkomsten, een dagbijeenkomst en
het congres blijven aanbieden, maar ook nieuw beleid doorvoeren in 2023.

Gevraagd besluit
Het bestuur van de vereniging Provero legt het volgende voorstel voor aan de Algemene
Ledenvergadering
Gezien:
• de vereniging over een voldoende en noodzakelijk werkkapitaal moet kunnen beschikken;
• de voorziene algemene kostenstijging in 2022;
• het blijven faciliteren van het bestaande aanbod aan bijeenkomsten en de mogelijkheid om nieuw
beleid in 2023 te realiseren;
Besluit de Algemene ledenvergadering van de vereniging Provero:
de contributies voor 2023 vast te stellen op:
• organisaties € 560,00;
• individuele leden € 93,00 en
• studentenleden € 20,00.
(bedragen zijn exclusief BTW)
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