Voorstel tot het invoeren van lidmaatschapsgelden (agendapunt 5.A)
Overwegingen
Er zijn momenteel zo’n vijfhonderd mensen die zich bij de Buurtcoöperatie OHG hebben gemeld als
belangstellend (300 mensen) en als lid (ruim 200 bewoners). Dat zijn er best veel, zeker als je
bedenkt dat we pas een kleine twee jaar actief zijn. Tot nu toe hebben we mensen geen financiële
bijdrage gevraagd, anders dan de zogenaamde vierkante-meter-vrienden van De Eester, waarbij
personen of bedrijven De Eester sponsoren door 180 euro te betalen, de huur van een vierkante
meter van De Eester per jaar. De reden om nog geen financiële bijdrage te vragen was simpel: we
hadden nog niets te bieden en we wilden ons eerst bewijzen.
Maar inmiddels hebben we dat wel en groeien we nog steeds in onze activiteiten. De Eester begint
langzaam maar zeker een bekend begrip te worden. Om die reden doet het bestuur het voorstel om
met ingang van 2017 aan leden en belangstellenden een financiële bijdrage als contributie te vragen.
Dat past ook in de uiteindelijke ambitie van de Buurtcoöperatie OHG om zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is onafhankelijk te zijn van subsidiestromen van bijvoorbeeld de gemeente. Die
onafhankelijkheid is al ingewikkeld genoeg, maar een eerste stap is dan wel dat we aan mensen die
ons buurtproject een warm hart toe dragen vragen om ons ook financieel te ondersteunen in de
vorm van een jaarlijkse contributie. En misschien is contributie ook wel een verkeerd woord: wij zien
het zelf als een investering in een leefbare buurt.
Hoogte
De vraag is vervolgens hoe hoog moet de contributie/investering zijn. Over die vraag heeft het
bestuur meermalen haar hersens gepijnigd, want wat is redelijk, wat is betaalbaar, wat te doen met
mensen die het niet kunnen betalen, kan je ook betalen met activiteiten? Bovendien moet het ook
nog eens een systeem zijn dat administratief en via internetbetalingen (want de acceptgirokaart
behoort inmiddels tot het verleden) eenvoudig is te hanteren. Uiteindelijk zijn we tot het volgende
voorstel gekomen.
Voorstel
.1.

Standaardlidmaatschap
Bijdrage van € 5,- per maand, op jaarbasis € 60,Toelichting: links en rechts hebben we gevraagd wat mensen redelijk vonden en heel veel
mensen zeiden dat ze een vijf-euro-per-maand-lidmaatschap goed te doen vonden. Vijf euro
per maand investeren in je eigen woon- en leefomgeving is in hun ogen best een betaalbaar
bedrag, zeker als je het afzet tegen betalingen aan andere goede doelen. Desalniettemin kan
het voor mensen een drempel zijn. Daarom denkt het bestuur er verstandig aan te doen om
mensen de mogelijkheid te bieden te kiezen voor het basislidmaatschap.

.2.

Basislidmaatschap
Bijdrage van € 25,- per jaar.
Toelichting: het zou zonde zijn als we mensen die € 60,- te veel vinden zouden afstoten.
Vandaar dat hen een basisoptie wordt geboden van € 25,-. Maar zelfs dat kan problematisch
zijn. Daarvoor introduceert het bestuur een derde optie.

.3.

Leden van verdiensten

Bijdrage van nul-euro, maar actief betrokken bij de Buurtcoöperatie OHG.
Toelichting: er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen wel wat willen doen, maar niet
kunnen of hoeven te betalen omdat hun bijdrage immaterieel is. Voor het bestuur is dat even
belangrijk als mensen die alleen een financiële bijdrage leveren. Daarom kan het bestuur per
individueel geval besluiten om mensen als ‘lid van verdienste’ in te schrijven in de
ledenadministratie zonder dat daar contributie tegenover staat. Aan het begin van elk
verenigingsjaar bekijkt het bestuur vervolgens wie in deze ledencategorie geplaatst is, blijft
of wordt.
.4.

Vierkante meter-vrienden zijn automatisch lid
Bijdrage: € 180,- per jaar – bekostiging van een vierkante meter van De Eester
Toelichting: Er zijn nu zo’n dertig vierkante meter-leden, het bestuur streeft ernaar dat aantal
de komende jaren stevig uit te breiden. Bij zo’n forse financiële bijdrage is het ook logisch dat
deze m2-vrienden ook automatisch ingeschreven worden als lid van de vereniging. Dat geldt
ook voor mensen die met elkaar als groep een vierkante meter vriend worden. Die
mogelijkheid is er nu ook. Zo’n groep mag echter niet groter zijn dan vier personen (die dan
elk € 45,- betalen). Zo zit er een klein financieel voordeel aan om je als klein groepje als
vierkante meter-vriend te melden.

Besluit
Het bestuur legt dit voorstel ter besluitvorming voor aan de ALV van 12 december. Zij kijkt uit naar de
discussie erover en staat open voor slimme varianten of aanvullingen. Er is aan elk besluit wel een
voorwaarde verbonden. Het moet ook administratief te verwerken zijn. We moeten het via mail en
digitale online betalingen snel en effectief kunnen regelen. Of dat lukt zijn we momenteel nog aan
het onderzoeken, maar het geeft wel aan dat een complex systeem van gevarieerde
contributiebetalingen vermeden moet worden, want dat kunnen we administratief vermoedelijk niet
aan. Wat voor besluit we ook nemen, het moet overzichtelijk en uitvoerbaar zijn.
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