
 
 
Voorstel wijziging contributie en heffingen NHV per 1 juli 2020 
 
Inleiding 
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) in juni 2019 is er goedkeuring gegeven aan de gedachterichting 
van de het bondsbestuur over de aanpassing van de contributiestructuur. Samen gevat is de vergadering 
akkoord gegaan met de onderstaande wijzigingen: 

1. We gaan over tot een uniform contributietarief om lid te worden van de handbalcommunity, 
ongeacht leeftijd, geslacht, actief lid of passief lid; 

2. De overige tarieven worden geheven op basis van de gedachte “de gebruiker betaalt”. Daarbij wordt 
voor iedere productdeelname een tarief vast gesteld. Daarmee splitsen we de huidige tarieven in een 
heffing voor deelname aan zaalhandbal, veldhandbal en beachhandbal*; 

3. Definieer de productafname (value for money); benoem de ondergrens**; 
4. De keuze vrijheid om producten afnemen (cafetariamodel) wordt door de vereniging of het 

individuele lid zelf bepaald. 
5. De inkomsten voor het NHV moeten gelijk blijven. 

 
* Door de vergadering is speciale aandacht gevraagd voor het tarief van de veldcompetitie. Veel 
verenigingen zijn enthousiast over veldhandbal. Zorg dat dit tarief niet te kostenverhogend werkt waardoor 
veldhandbal (te snel) verdwijnt of verenigingen voor te hoge kosten komen te staan. 
** De opdracht voor het vaststellen van een uniforme activiteitenkalender waar zaal-, veld en beachhandbal 
gedefinieerd worden, is intussen verstrekt aan de projectgroep competitieherziening (start augustus 2019). 
 
Als tijdspad is afgesproken dat het bestuur voor de ALV van november 2019 met een voorstel komt met de 
voorlopige contributiestructuur. 
Verenigingen hebben dan de tijd om te anticiperen op de nieuwe structuur per seizoen 2020-2021. 
Op de ALV van juni 2020 wordt dan de definitieve contributiestructuur vastgesteld en treedt in werking per 1 
juli 2020. 
 
Voorstel nieuwe contributiestructuur 
Lidcontributie 
In vervolg op aanbeveling 1 stellen we voor om iedereen een lidcontributie vast te stellen van € 10, =. Voor 
de F- en H-jeugd geldt een laag instaptarief van € 5, =. 
Meestal wordt iemand lid van het NHV via de eigen vereniging maar in de toekomst kan het ook zo zijn dat 
iemand rechtstreeks lid wordt van het NHV. Denk daarbij aan ongebonden sporters, bedrijfsverenigingen, 
scheidsrechters, kaderleden, fans, sympathisanten, sponsoren, enz.  
Uitgangspunt is dat iedereen lid kan worden van de handbalcommunity en gebruik kan maken van (een van) 
onze diensten en producten die niet limitatief zijn. 
 
Daarnaast verwerken we de premiekosten van de aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering (€ 0,80 per 
lid) in de algemene kosten en worden ze gedekt uit de algemene middelen. 
Dit leidt ertoe dat de meeste verenigingen/leden, minder contributieafdracht hebben maar dat de 
teambijdragen wijzigen voor een budgetneutraal veranderproces. 
 
Bijdragen voor deelname 
Vanuit het principe “de gebruiker betaalt” stellen we afzonderlijke tarieven vast voor deelname aan NHV-
activiteiten. Verenigingen of individuen kunnen zelf bepalen aan welke activiteiten ze deelnemen. Daarbij 
onderscheiden we de deelname aan zaalhandbal, veldhandbal en beachhandbal.  
We handhaven de differentiatielijn dat jeugd minder kosten heeft dan senioren en dat hoger spelende teams 
meer bijdragen dan lager spelende teams. Voor de midweekcompetitie geldt een afwijkend tarief omdat 
daar minder wedstrijden gespeeld worden. 



 
De tarieven voor breedtesport zijn afgeleid van het referentietarief van senioren breedtesport (. 
De tarieven voor wedstrijdsport zijn afgeleid van het referentietarief van senioren eredivisie. 
De tarieven voor de veldcompetitie zijn gesplitst in najaar en voorjaar waardoor de keuzevrijheid voor de 
verenigingen groter is. 
 
Effecten 
De aanpassing van de contributies en tarieven hebben voor de inkomsten van het NHV geen effect, waarbij is 
uitgagaan van de teamdeelname uit de begroting 2019-2020. 
Voor verenigingen kunnen er wel verschuivingen voorkomen. De verlaging van de contributie wordt 
gecompenseerd in de teambijdragen. Afhankelijk van de leeftijdsklasse en het niveau van inschrijving, 
kunnen er wijzigingen voor de afdracht voordoen. Verenigingen die aan meerdere handbalvormen 
deelnemen (zaal- veld- en beachhandbal) hebben hogere kosten dan verenigingen die aan minder 
activiteiten deelnemen. 
Op de website staat een hulpmiddel om de vergelijking voor de eigen vereniging te maken en te anticiperen 
op de effecten. 
 
Proces 
Voorlopige contributie en tarievenstructuur staat ter besluitvorming op de agenda van de ALV van 20 
november 2019. 
Definitieve contributie en tarievenstructuur staat ter besluitvorming op de agenda van de ALV van juni 2020, 
als onderdeel van de NHV begroting. 
 

  



Voorstel nieuwe tarievenoverzicht per 1 juli 2020. 
 
Tarievenoverzicht Nederlands Handbal Verbond      

    2019-2020  2020-2021  Wijziging 

Contributies        

 Senioren   € 20,00  € 10,00  -€ 10,00 

 A-jeugd   € 16,00  € 10,00  -€ 6,00 

 B-jeugd   € 16,00  € 10,00  -€ 6,00 

 C-jeugd   € 16,00  € 10,00  -€ 6,00 

 D-jeugd   € 11,00  € 10,00  -€ 1,00 

 E-jeugd   € 10,00  € 10,00  € 0,00 

 F-jeugd   € 5,00  € 5,00  € 0,00 

 H-jeugd   € 0,00  € 5,00  € 5,00 

 G-handballers   € 16,00  € 10,00  -€ 6,00 

 Niet spelende leden  € 10,00  € 10,00  € 0,00 

 Aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering per lid € 0,80  € 0,00  -€ 0,80 

         
Teambijdragen zaalhandbal       
Wedstrijdsport        

 Senioren Beneleague  € 2.500,00  € 2.500,00  € 0,00 

 Senioren Eredivisie 100% € 2.500,00  € 2.500,00  € 0,00 

 Senioren Instroom BL 50% € 1.250,00  € 1.250,00  € 0,00 

 Senioren 1e divisie 80% € 1.875,00  € 2.000,00  € 125,00 

 Senioren 2e divisie 65% € 1.562,50  € 1.625,00  € 62,50 

 Senioren Hoofdklasse 55% € 1.250,00  € 1.375,00  € 125,00 

 Senioren 1e en 2e klasse 45% € 937,50  € 1.125,00  € 187,50 

 A-jeugd wedstrijdsport 35% € 812,50  € 875,00  € 62,50 

 B-jeugd wedstrijdsport 25% € 687,50  € 625,00  -€ 62,50 

 C-jeugd wedstrijdsport 20% € 625,00  € 500,00  -€ 125,00 

Breedtesport        

 Senioren breedtesport 100% € 625,00  € 600,00  -€ 25,00 

 A-jeugd breedtesport 90% € 500,00  € 540,00  € 40,00 

 B-jeugd breedtesport 80% € 500,00  € 480,00  -€ 20,00 

 C-jeugd breedtesport 70% € 375,00  € 420,00  € 45,00 

 D-jeugd breedtesport 60% € 375,00  € 360,00  -€ 15,00 

 E-jeugd breedtesport 40% € 187,50  € 240,00  € 52,50 

 F-jeugd breedtesport 25% € 125,00  € 150,00  € 25,00 

 Senioren midweek 80% € 187,50  € 480,00  € 292,50 

         
Teambijdrage veldhandbal najaar       

 Senioren breedtesport 100%   € 40,00  € 40,00 

 A-jeugd breedtesport 90%   € 36,00  € 36,00 

 B-jeugd breedtesport 80%   € 32,00  € 32,00 

 C-jeugd breedtesport 70%   € 28,00  € 28,00 

 D-jeugd breedtesport 60%   € 24,00  € 24,00 

 E-jeugd breedtesport 40%   € 16,00  € 16,00 

 F-jeugd breedtesport 25%   € 10,00  € 10,00 

 Senioren midweek 80%   € 32,00  € 32,00 

         
Teambijdrage veldhandbal voorjaar       

 Senioren breedtesport 100%   € 40,00  € 40,00 

 A-jeugd breedtesport 90%   € 36,00  € 36,00 

 B-jeugd breedtesport 80%   € 32,00  € 32,00 

 C-jeugd breedtesport 70%   € 28,00  € 28,00 



 D-jeugd breedtesport 60%   € 24,00  € 24,00 

 E-jeugd breedtesport 40%   € 16,00  € 16,00 

 F-jeugd breedtesport 25%   € 10,00  € 10,00 

 Senioren midweek 80%   € 32,00  € 32,00 

         
Teambijdrage beachhandbal       

 Senioren breedtesport 100%   € 40,00  € 40,00 

 A-jeugd breedtesport 90%   € 36,00  € 36,00 

 B-jeugd breedtesport 80%   € 32,00  € 32,00 

 C-jeugd breedtesport 70%   € 28,00  € 28,00 

 D-jeugd breedtesport 60%   € 24,00  € 24,00 

 E-jeugd breedtesport 40%   € 16,00  € 16,00 

 F-jeugd breedtesport 25%   € 10,00  € 10,00 

 Senioren midweek 80%   € 32,00  € 32,00 

         
Teambijdragen beachhandbal toer       

 Beachtoer inschrijfkosten  € 15,00  € 25,00  € 10,00 

 


