Contributieregeling ChristenUnie
Tarieven (A) vastgesteld door het congres in zijn vergadering van 24 november 2018, in de Nieuwe
Buitensociëteit te Zwolle.
Contributieregeling (B) voor het laatst gewijzigd door het Uniecongres in zijn vergadering van 14 mei
2011, in De Schuilplaats te Ede.

A.

Tarieven per 1 januari 2020

Lidmaatschap
ChristenUnie
Hoofdlid*
Gezinslid*
Reductielid*
Combilid**
Actielid***
*

**
***

B.

Verdeling over
Bedrag PerspectieF Partijbureau Provinciale Lokale
Unie
afdeling
€ 58,00
€ 43,19
€ 3,86
€ 10,95
€ 29,50
€ 21,96
€ 1,96
€ 5,58
€ 26,50
€ 19,73
€ 1,76
€ 5,01
€ 39,00
€ 12,50
€ 19,73
€ 1,76
€ 5,01
Als het lid voor betaling per automatische incasso kiest, wordt een korting van € 2,00 op de
contributie in mindering gebracht.
Combilidmaatschap = Contributie PerspectieF + Contributie Reductielid. Inning door
ChristenUnie
Actielidmaatschap = in geval van ledenwerfactie(s), tarief nog nader te bepalen

Contributieregeling

Artikel 1
Vormen van lidmaatschap
1. Leden die in aanmerking komen voor het reductietarief en gezinsleden betalen 50% van de
reguliere contributie voor hoofdleden te verdelen volgens dezelfde sleutel als bij de
hoofdleden.
2. Het reductietarief is aan te vragen voor leden met:
- een WW-, WAO- of bijstandsuitkering
- een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen
- een studiebeurs
- bijzondere persoonlijke omstandigheden.
De lokale afdeling beoordeelt de aanvraag voor reductielidmaatschap en geeft gedurende het
jaar en op de door het partijbureau op de in december toegestuurde ledenlijsten aan, welke
leden als reductielid opgenomen dienen te worden.
3. Voor het gezinslidtarief komen in aanmerking leden, die behoren tot het gezin of huishouden
van een hoofdlid.
4. Nieuwe leden betalen respectievelijk ¾, ½ of ¼ van het jaarlijkse contributiebedrag,
afhankelijk van de vraag of ze in het eerste, tweede of derde kwartaal lid zijn geworden.
Iemand die in het vierde kwartaal lid wordt, betaalt in dat jaar geen contributie. Ook hier
geldt dezelfde verdeelsleutel als bij hoofdleden. Het lidmaatschap gaat pas in als de eerste
contributie is voldaan.
5. Gedurende het jaar worden er regelmatig acties georganiseerd om nieuwe leden te werven.
Wanneer een lid door middel van een actie lid wordt noemen we dit lid een: Actielid. Het
tarief wordt per actie vastgesteld en is variabel.
6. Leden van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden
van de ChristenUnie. Het contributieniveau van het combi-lidmaatschap wordt bepaald door
de som van de contributie van PerspectieF en de contributie tegen reductietarief van de
ChristenUnie.

Artikel 2
Mr. G. Groen van Prinstererstichting en PerspectieF
1. De contributietarieven van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren worden vastgesteld door het
congres van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren.
2. De donateurbijdragen en abonnementstarieven van het Wetenschappelijk Instituut, Mr. G.
Groen van Prinstererstichting worden vastgesteld door het stichtingsbestuur van dit instituut.
Artikel 3
Peildatum
De peildatum voor het bepalen van het lidmaatschap en daarmee de contributie-afdracht aan de
lokale afdeling is vastgesteld op 1 januari. Het partijbureau stuurt met het oog daarop aan de lokale
afdelingen uiterlijk 30 november een geactualiseerde ledenlijst toe. Het lokale bestuur geeft aan de
hand van deze lijst eventuele onjuistheden uiterlijk 20 december door aan het partijbureau. Deze
gegevens zijn bepalend voor de berekening en verrekening van de contributieafdrachten
Artikel 4
Landelijk uniforme contributiehoogte en giften
1. Er is één landelijk contributieniveau met een algemene afdrachtregeling. Deze contributie
wordt door het partijbureau in rekening gebracht bij de leden.
2. Indien een lid besluit méér te willen bijdragen dan het vastgestelde contributiebedrag, wordt
dit meerbedrag beschouwd als een gift en komt dit bedrag volledig aan de lokale afdeling ten
goede, tenzij de gever nadrukkelijk anders vermeldt.
3. De lokale afdeling heeft te allen tijde de vrijheid haar eigen leden op te roepen tot extra
financiële ondersteuning voor de lokale activiteiten. Voor de uniformiteit en transparantie is
het echter ongewenst, dat contributie-inning en giftenacties vermengd worden.
Artikel 5
Contributie-inning en inningsverantwoordelijkheid
1. De contributie wordt centraal geïnd door het partijbureau. De contributienota wordt uiterlijk in
de maand februari naar de leden gestuurd.
2. Het partijbureau draagt er zorg voor dat leden die na twee herinneringen de contributie nog
niet hebben voldaan, in de maand oktober telefonisch worden benaderd met het vriendelijke,
doch dringende verzoek of zij de ChristenUnie machtigen:
- om het contributiebedrag van het lopende jaar alsnog van hun rekening af te schrijven en
- om het contributiebedrag voortaan jaarlijks van hun rekening af te schrijven.
3. Voor leden die de contributie na de procedure als genoemd in het vorige lid nog niet hebben
voldaan, ontvangt de lokale afdeling van het partijbureau uiterlijk 1 november een lijst van
openstaande posten met het verzoek deze leden te benaderen en ze aan te manen om de
contributie alsnog te voldoen.
4. De afschrijving van definitief “oninbare” contributies wordt gedeeld tussen Partijbureau,
Provinciale Unie en lokale afdeling naar rato van de vastgestelde verhoudingen van de
afdrachten.
5. Om het ledenbestand in het jaar te kunnen blijven volgen, ontvangt de lokale afdeling op
kwartaalbasis een geactualiseerde ledenlijst van het partijbureau.
Artikel 6
Afdrachten aan Lokale afdeling en Provinciale Unie
1. Het partijbureau maakt op basis van het ledental op de peildatum uiterlijk 1 juli 75% van de
totaal in dat jaar verschuldigde afdracht over aan de lokale afdelingen en provinciale unies.
2. Uiterlijk 31 december volgt de eindafrekening op basis van de tot 1 december ontvangen
contributies.
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3. Mochten er na 1 december nog aanzienlijke contributiebedragen bij het landelijk bureau
worden ontvangen, dan zal naar de stand per 1 april van het volgende jaar nog een
naverrekening worden gedaan.
4. De verdeling van de gelden over de Provincale Unies gaat als volgt. Een door het Unieconvent
vast te stellen bedrag per lid wordt gelijkelijk verdeeld over alle provincies. Het overgebleven
deel wordt toegekend aan de provincie waarin het lid woont.
Artikel 7
Aanmelding leden en opzegging lidmaatschap
1. Nieuwe leden kunnen zich op elk moment in het jaar aanmelden. Bij landelijke aanmelding
krijgt de lokale afdeling twee maanden de tijd om te laten weten, of zij redenen heeft om het
lid niet te accepteren. Indien zij hiervan geen bericht aan het partijbureau doet toekomen,
mag het bureau er van uitgaan, dat de lokale afdeling deze leden als lid accepteert.
2. Nieuwe leden worden beleefd, maar dringend verzocht de ChristenUnie te machtigen om het
contributiebedrag af te schrijven van hun rekening.
3. Nieuwe leden kunnen niet eerder van hun rechten als lid gebruik maken, dan dat zij door de
lokale afdeling als lid zijn geaccepteerd en zij de contributie hebben betaald. Een nieuw lid
verbindt zich tenminste gedurende de resterende looptijd van één kalenderjaar.
4. Een lid kan zich tot uiterlijk 30 november van een kalenderjaar als lid laten uitschrijven en is
dan per 1 januari van het volgende jaar geen lid meer. Bij latere opzegging blijft de
contributieverplichting voor het volgende jaar bestaan.
5. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Een lid dat opzegt, heeft geen recht op restitutie van
reeds betaalde contributiegelden.
6. Als een lid op 30 november noch de contributie van het lopende jaar, noch de contributie van
het daaraan voorafgaande jaar heeft betaald, stuurt het partijbureau het bestuur van de
betreffende lokale afdeling hiervan binnen een week bericht. Het bestuur wordt geacht dat lid
per 1 januari van het nieuwe jaar te hebben geroyeerd, tenzij het voor deze datum aan het
partijbureau kenbaar heeft gemaakt dit niet te hebben gedaan.
Artikel 8
Financiële hulp kleine verenigingen
1. Doordat er één landelijk contributieniveau is, bestaat de mogelijkheid dat actieve of kleine
afdelingen onvoldoende baten uit de contributies halen om hun lasten te kunnen dekken.
Daarom geldt de volgende aanvullende regeling.
2. Als blijkt, dat ook na een lokale giftenactie de lokale afdeling onvoldoende inkomsten
genereert, bestaat er de mogelijkheid om bij de provinciale unie waaronder de lokale afdeling
ressorteert, een financiële hulpvraag van maximaal € 250,00 in te dienen.
3. Deze hulpvraag dient vergezeld te gaan van financiële bescheiden die de vraag onderbouwen.
De provinciale unie beoordeelt het verzoek en betaalt bij accordering de lokale afdeling
maximaal € 250,00 uit.
4. Mocht de provinciale unie van oordeel zijn dat zij, gezien haar eigen financiële situatie, de bij
haar ingediende verzoeken om financiële bijstand niet kan inwilligen, dan wendt de
provinciale unie zich, met haar financiële bescheiden, tot de penningmeester van het Landelijk
bestuur. Uiteindelijk besluit de penningmeester van het Landelijk bestuur, of het bij hem
ingediend verzoek kan worden gehonoreerd door uit de centrale kas de provinciale unie uit te
betalen voor een maximum van € 250,00 per ingediend verzoek tot financiële bijstand van
een lokale afdeling.
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