
5. Voorstel contributieverhoging 
 
 
Aanleiding 
Op het Uniecongres van 17 november 2007 is de contributie voor de leden van de ChristenUnie 
vastgesteld op het huidige niveau. Afspraak daarbij was het contributiepeil voor een periode van 3 
jaren vast zou staan. De afgelopen jaren heeft de vereniging op een goede manier kunnen 
functioneren, onder een gezonde financiële huishouding.  
 
Zoals in voorstel 4 is aangegeven, is er op het moment van aanbieding van de congresstukken nog 
geen afgerond financieel jaarverslag. Echter, op basis van de meerjarenbegroting zoals die er vorig 
jaar uitzag, is er voor de periode van 2011 en verder extra financiële armslag nodig. Een aantal 
aspecten speelt daarbij een rol: 

- het (licht) dalende ledenaantal van de ChristenUnie, 
- onzekerheid over de ontwikkeling van de subsidie op politieke partijen (deels samenhangend 

met het vorige punt), 
- algemene kostenstijging, waaronder de loonkosten voor het bureaupersoneel en 
- de wenselijkheid om, mede gezien het politiek instabiele klimaat, na de TK-verkiezingen van 

2010 de verkiezingskas weer snel op orde te krijgen. 
 
Uitzondering voor reductieleden 
Het bestuur heeft gemeend in het voorstel van een contributieverhoging voor het reductietarief af te 
zien. Dit tarief blijft op het oude niveau. 
 
Provinciale Unies 
In het voorstel van het Landelijk Bestuur zijn de extra opbrengsten naar de Provinciale Unies relatief 
hoger (17% tegenover een totale stijging van contributie-inkomsten van zo’n 11%). De keuze hiervoor 
hangt samen met de trekkersrol die de Provinciale Unies vervullen bij de organisatie van de 
waterschapsverkiezingen. In 2012 staan deze verkiezingen al weer op de rol. 
 
Andere partijen 
Hoewel irrelevant, is het toch interessant om de contributies van andere partijen te vergelijken. Daaruit 
blijkt dat ook een verhoogde contributie van €50 lager dan het gemiddelde is. Een aantal partijen heeft 
een contributie naar inkomen. Uitschieters zijn PvdA (€125 bij modaal inkomen) en de SP (€20).  
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Voorstel 
Het Landelijk Bestuur stelt aan het Uniecongres voor om onderdeel A van de Contributieregeling (de 
contributietabel) als volgt vast te stellen: 

A. Tarieven ChristenUnie per 1 januari 2011 
Lidmaatschap / donateurschap Verdeling over
ChristenUnie 

Bedrag
PerspectieF Partijbureau Provinciale 

Unie 
Lokale 
Unie

Hoofdlid* € 51,00 € 38,50 € 3,50 € 9,00
Gezinslid*  € 26,00 € 19,75 € 1,75 € 4,50
Reductielid* € 23,50 € 17,75 € 1,50 € 4,25
Combilid* € 38,50 € 12,50 € 19,75 € 1,75 € 4,50
Donateur Minimaal € 10,00   
Donateur met blad Minimaal € 25,00   
Abonnement partijblad (7nrs) € 25,00   

* Als het lid voor betaling per automatische incasso kiest, wordt een korting van € 1 op de 
contributie in mindering gebracht. 

 
 
 
 
 
 
Ter info de tabel zoals die nu functioneert: 

Lidmaatschap / donateurschap Verdeling over
ChristenUnie 

Bedrag
PerspectieF Partijbureau Provinciale 

Unie 
Lokale

Unie
Hoofdlid* € 45,00 € 33,50 € 3,00 € 8,50
Gezinslid*  € 22,50 € 16,75 € 1,50 € 4,25
Reductielid* € 22,50 € 16,75 € 1,50 € 4,25
Combilid € 35,00 € 12,50 € 16,75 € 1,50 € 4,25
Donateur Minimaal € 10,00  
Donateur met blad Minimaal € 25,00  
Abonnement partijblad (7nrs) € 25,00     

* Als het lid niet voor betaling per incasso kiest, wordt een toeslag van € 1 voor betalingskosten 
in rekening gebracht. 
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 Amendement Veenendaal 
 
 
De ondergetekende stelt voor: 

A. Tarieven ChristenUnie per 1 januari 2011  

Het percentage van de verdeling (de verdeelsleutel) per 1 januari 2011 over Partijbureau, Provinciale 
Unie en Lokale Unie zoals voorgesteld in onderdeel A van de Contributieregeling 
 
te wijzigen in:  
De verdeelsleutel over Partijbureau, Provinciale Unie en Lokale Unie in de contributietabel 
(onderdeel A van de Contributieregeling) ongeacht de door het Uniecongres vastgestelde 
contributie te handhaven op het niveau zoals het op dit moment functioneert. 
 
Toelichting: 
Het Landelijk Bestuur laat in het voorstel het percentage voor de Lokale Unie dalen en dat 
zelfs helemaal zonder onderbouwing! Dit lijkt de KV Veenendaal helemaal niet terecht. De 
Lokale Unies hebben ook te maken met een dalend ledental en met uitgaven i.v.m. 
(vervroegde) verkiezingen (al dan niet als gevolg van gemeentelijke herindelingen).  
Rekenvoorbeeld: Als de verdeelsleutel in het voorstel van het Landelijk Bestuur nagenoeg 
gelijk wordt gehouden, komt er voor hoofdleden ruim 1 euro bij, voor gezins- en combileden 
€ 0,50 en voor reductieleden € 0,25. Dus om fatsoenlijk met de Lokale Unies om te gaan dient 
de verdeling voor hoofdleden € 9,50, voor gezins- en combileden € 4,75 en voor reductieleden 
4,50 te worden! 
 
REKENVOORBEELD Contributieverdeling      
         
  Huidig       

  PerspectieF Partijbureau 
Prov 
Unie  Lokale Unie 

Hoofdlid 45,00  33,50 0,7444 3,00 0,0667 8,50 0,1889
Gezinslid 22,50  16,75 0,7444 1,50 0,0667 4,25 0,1889
Reductielid 22,50  16,75 0,7444 1,50 0,0667 4,25 0,1889
Combilid 35,00 12,50 16,75 0,4786 1,50 0,0429 4,25 0,1214
         
  Voorstel LB per 1 januari 2011     

  PerspectieF Partijbureau 
Prov 
Unie  Lokale Unie 

Hoofdlid 51,00  38,50 0,7549 3,50 0,0686 9,00 0,1765
Gezinslid 26,00  19,75 0,7596 1,75 0,0673 4,50 0,1731
Reductielid 23,50  17,75 0,7553 1,50 0,0638 4,25 0,1809
Combilid 38,50 12,50 19,75 0,5130 1,75 0,0455 4,50 0,1169
         
  Voorstel Veenendaal per 1 januari 2011    

  PerspectieF Partijbureau 
Prov 
Unie  Lokale Unie 

Hoofdlid 51,00  38,00 0,7451 3,50 0,0686 9,50 0,1863
Gezinslid 26,00  19,50 0,7500 1,75 0,0673 4,75 0,1827
Reductielid 23,50  17,50 0,7447 1,50 0,0638 4,50 0,1915
Combilid 38,50 12,50 19,50 0,5065 1,75 0,0455 4,75 0,1234
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Amendement Hellendoorn 
 
 ... stelt voor de contributie in twee jaar op het gewenste niveau te brengen en daarom 
onderdeel A van de Contributieregeling (de contributietabel) als volgt vast te stellen voor de komende 
twee jaren en daarna de contibutie jaarlijks te verhogen met een inflatiecorrectie. 
 

A. Tarieven ChristenUnie per 1 januari 2011 

Lidmaatschap / donateurschap Verdeling over
ChristenUnie 

Bedrag
PerspectieF Partijbureau Provinciale 

Unie 
Lokale 
Unie

Hoofdlid* € 48,00 € 36,00 € 3,00 € 9,00
Gezinslid*  € 24,50 € 18,50 € 1,50 € 4,50
Reductielid* € 23,00 € 17,25 € 1,50 € 4,25
Combilid* € 37,00 € 12,50 € 18.50 € 1,50 € 4,50
Donateur Minimaal € 10,00   
Donateur met blad Minimaal € 25,00   
Abonnement partijblad (7nrs) € 25,00   

* Als het lid voor betaling per automatische incasso kiest, wordt een korting van € 1 op de 
contributie in mindering gebracht. 

 

A. Tarieven ChristenUnie per 1 januari 2012 

Lidmaatschap / donateurschap Verdeling over
ChristenUnie 

Bedrag
PerspectieF Partijbureau Provinciale 

Unie 
Lokale 
Unie

Hoofdlid* € 52,00 € 40,00 € 3,00 € 9,00
Gezinslid*  € 26,00 € 20,00 € 1,50 € 4,50
Reductielid* € 23,00 € 17,25 € 1,50 € 4,25
Combilid* € 39,00 € 12,50 € 18.50 € 1,50 € 4,50
Donateur Minimaal € 10,00   
Donateur met blad Minimaal € 25,00   
Abonnement partijblad (7nrs) € 25,00   

* Als het lid voor betaling per automatische incasso kiest, wordt een korting van € 1 op de 
contributie in mindering gebracht. 

 
 
Toelichting: 
Ons amendement betreft in feite drie punten: 
- de voorgestelde contributieverhoging is voor sommigen erg groot, we stellen voor dit in twee stappen 
te doen 
- voor de toekomst stellen we voor een jaarlijkse verhoging met de inflatiecorrectie 
- de verhoging van de bijdrage aan de Prov. Unies is wat ons betreft niet nodig. Dit laatste stellen wij 
op basis van de situatie in Overijssel, waar de PU over royale reserves beschikt, zodat vermindering 
van de afdracht eerder voor de hand ligt. Wij weten niet hoe de situatie in de andere provincies is, het 
partijbureau gaf aan geen zicht te hebben op die financiën. Mocht de situatie elders wezenlijk anders 
zijn  en de verhoging voor de PU’s dringend nodig, dan zijn we bereid dit onderdeel te laten vervallen, 
hetgeen betekent dat er dan minder middelen naar het partijbureau zullen gaan 
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Amendement Zoetermeer 
 
Verhogen van de contributie naar €47,50 i.p.v. €51.  
Onderbouwing: ledendaling is mede vanwege financiële redenen (gehoord van verschillende leden die 
bij ons hebben opgezegd). Een verdere verhoging gaat meer leden kosten. Er loopt al een actie onder 
de leden voor financiering van de campagne. Als de financiering van partijen gaat veranderen is het 
nog vroeg genoeg om de contributie te verhogen. 
 

Voorstel Zoetermeer  € 48,50    
Lidmaatschap / donateurschap Verdeling over 

LokaleChristenUnie Bedrag PerspectieF Partijbureau Provinciale Unie
Unie

Hoofdlid* € 48,50 € 36,50 € 3,20 € 8,80 
Gezinslid*  € 24,75 € 18,75 € 1,60 € 4,40 
Reductielid* € 23,50 € 17,75 € 1,50 € 4,25 
Combilid € 37,25 € 12,50 € 18,75 € 1,65 € 4,35 
Donateur Minimaal € 10,00     
Donateur met blad Minimaal € 25,00     
Abonnement 
partijblad (7nrs) 

€ 25,00         

Als het lid voor betaling per automatische incasso kiest, wordt een korting van € 1 op de contributie in 
mindering gebracht. 

 
Motie Putten 
 
Motie Intrekken voorstel contributieverhoging 
 
Ingediend door ChristenUnie Putten 
 
Het Uniecongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 24 april 2010 
 
Gelezen:  
- .het voorstel voor verhoging van de contributie met de daarin toegevoegde argumentatie waarom 
verhoging nodig is; 

 
Constaterende dat: 
- we in economisch zware tijden leven 
- er sprake is van ledenafname juist ook vanwege de hoogte van de contributie 
- de overheid sterk gaat bezuinigen omdat zij de toenemende lasten vanwege de financiële crisis niet 
op de burger wil afwentelen 
 
Overwegende dat: 
- de ChristenUnie geen goed signaal afgeeft naar haar eigen achterban door de lasten te verhogen 
daar waar de overheid wel wil bezuinigen 
- we vertrouwen moeten stellen op het ontvangen van giften om het werk van de ChristenUnie 
mogelijk te maken 
 
Spreekt uit dat: 
- .Contributieverhoging op dit moment geen verstandige zet is, en het voorstel voor 
contributieverhoging dus geheel moet worden ingetrokken. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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