
Financiën IVN  Noordwest Overijssel

Contributie 

De leden van  onze afdeling betalen de laatste jaren een bedrag van 20 euro per jaar aan contributie; 
de huisgenootleden betalen 5 euro . 

In december 2017 heeft de Landelijke Raad van het IVN besloten de afdracht aan het landelijke IVN 
met ingang van 2019, dit jaar dus,  te verhogen van 10 naar 12 euro per IVN lid; voor huisgenoten 
van € 1,60 naar € 2 per jaar. Door de penningmeester wordt deze afdracht betaald. 

De (weinige) donateurs zijn eveneens 20 euro per jaar verschuldigd aan onze afdeling. Daarvan vindt 
geen afdracht aan de landelijke IVN plaats.

De leden van het IVN die landelijk zijn aangemeld betalen op jaarbasis een bedrag van 24 euro aan 
het IVN Amsterdam. De helft daarvan wordt vervolgens door het “Amsterdam” uitbetaald aan de 
afdeling.

De Landelijke Raad streeft er naar om te komen tot een landelijke gelijke contributie voor alle IVN-
ers, voor de eerstkomende jaren is dat € 24 per jaar. Dit is ook van belang voor de invoering van een 
landelijk systeem voor invoering van het Servicemodel IVN. Daarover later meer.

Gevolgen voor de afdeling Noordwest Overijssel

Nu ligt de vraag op tafel hoe onze afdeling om moet gaan met de in 2019 ingegane verhoging van de 
afdracht aan het landelijke IVN. Het bestuur stelt voor om deze kosten te dekken uit de centrale kas
van onze afdeling. De eenmalige extra kosten voor 2019 bedragen in dat geval voor onze afdeling 
circa 200 euro. Dit bedrag is al verwerkt in het voorstel voor de begroting over 2019

Vervolgens komt de vraag hoe om te gaan met de genoemde landelijke trend om de contributie op 
termijn  te brengen op het streefbedrag van 24 euro per jaar. Het bestuur is van mening dat deze 
trend gevolgd zou moeten worden. Concreet komt dit voorstel neer op een verhoging van de 
contributie met ingang van 2020. Het volgende is daarbij van belang: 

 In percentages komt dit voorstel wel neer op een  zeer forse toename (van 20 naar 24 euro= 
20 %).;

 In absolute zin moet in het algemeen een verhoging van 4 euro op jaarbasis eigenlijk wel 
“behapbaar” zijn;

 Op deze wijze wordt geanticipeerd op het t.z.t. invoeren van (het incassomodule van) het 
Servicemodel IVN (zie hierna);

 In vergelijking met andere (groene) organisaties is de gevraagde jaarcontributie van het IVN 
nog steeds erg gunstig.

Het bestuur is stelt voor de contributie van de huisgenootleden en donateurs met ingang van 2020 
te handhaven op resp. 5 en 20 euro per jaar.
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Het Servicemodel IVN 

Het landelijke  IVN is met ingang van 1 januari 2019 gestart met de invoering van het Servicemodel 
met als doel om IVN afdelingen te ontlasten van de ledenadministratie en het verzorgen van 
incasso’s en het zorgvuldig afhandelen hiervan. (AVG proof). Door de invoering van Procurios (= 
landelijk systeem dat IVN gebruikt voor de ledenadministratie) kunnen  deze processen grotendeels 
geautomatiseerd  plaatsvinden. Inmiddels maken in de pilotfase 17 afdelingen gebruik van het 
Servicemodel en daarna kan het aantal afdelingen dat gebruik gaat maken van het Servicemodel 
worden uitgebreid. 

Deelname aan het Servicemodel vindt plaats zonder extra kosten. 

Dit betekent dat afdelingen voortaan per 1 januari van elk kalenderjaar kunnen worden toegelaten 
tot het Servicemodel. Ergo onze afdeling kan zich aanmelden om per 1 januari 2020 gebruik te gaan 
maken van dit servicemodel

Relevantie voor de afdeling.

De secretaris van onze afdeling maakt voor de ledenadministratie nu al gebruik van Procurios.

De inning van de jaarlijkse contributie echter vindt nu nog plaats door de eigen penningmeester. Op 
een ledenbestand van circa 100 personen is een en ander goed uitvoerbaar.

Het bestuur was eind 2018 van mening dat “aanhaken” bij de incasso-module van het servicemodel 
nu nog niet behoefde plaats te vinden. Redenen daarvoor waren: 

 Van belang is af te wachten of en, zo ja, welke kinderziektes optreden bij het incassosysteem 
van het Servicemodel; 

 Deze administratieve ondersteuning is niet een  vitale activiteit van onze afdeling en heeft  
geen invloed op onze kernactiviteiten;

 Handhaving huidige werkwijzen m.b.t. contributie-inning is goed uitvoerbaar;

Al  met al komt dit neer op het voor 2019 handhaven van de huidige inning van de contributie.

Het ligt in de bedoeling om in de loop van dit jaar stappen te zetten om ook voor de inning van de 
contributie met ingang van 2020 gebruik te gaan maken van het incassomodule Servicemodel.  
Daarover komt later meer informatie.

Resumé beslispunten:

 Voor 2019 handhaven contributie leden op € 20.
 Voor 2019 kosten extra afdracht IVN landelijk betalen uit centrale kas van de afdeling.
 Voor 2020 contributie leden vaststellen op € 24 per jaar, huisgenootleden en donateurs 

handhaven op resp.€ 5 en € 20.
 Inning contributie 2019 nog door ´eigen ´ penningmeester.
 Treffen voorbereidingen aansluiting incasso regeling Procurios m.i.v. 2020
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