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Inleiding en achtergrond 
Sinds enige jaren functioneert binnen de partij de uniforme, landelijke Contributieregeling. Met de 
invoering van deze regeling, is de inning van de contributiegelden een stuk gemakkelijker geworden, 
wanneer we het vergelijken met de tijd dat iedere lokale penningmeester voor de inning zorg droeg en 
moest afdragen aan de landelijke vereniging. 
 
Helaas doet de situatie zich voor, dat er jaarlijks een behoorlijke groep leden is die verzuimt om zijn 
contributie te betalen, ondanks het versturen van aanmaningen en inspanningen van lokale 
penningmeesters. Het betreft hier in veruit de meeste gevallen leden die hebben aangegeven hun 
contributie per acceptgiro te willen voldoen. Mocht dit verzuim twee achtereenvolgende jaren 
plaatsvinden, dan worden deze leden als lid van de kiesverenigingen uitgeschreven. Dat laatste komt 
helaas ook best veel voor. Zo zijn per 31 december 2010 zo’n 300 leden uitgeschreven vanwege deze 
reden. En dat is om meerdere redenen jammer. 
 
Het Landelijk Bestuur komt met een wijzigingsvoorstel van de Contributieregeling om hier iets aan te 
doen. 
 
Extra maatregel: telefonische herinnering 
De procedure is nu zo, dat leden die na de eerste inning hun contributie niet hebben betaald, twee 
maal herinnerd worden. Levert dit niets op, dan worden de namen van deze leden in oktober 
doorgegeven aan de penningmeesters van de kiesverenigingen, die er vervolgens mee aan de slag 
kunnen. Dit levert vaak wel wat resultaat op, maar de indruk is dat er nog een extra inspanning 
gedaan zou moeten worden.  
 
Het Landelijk Bestuur stelt voor om na de tweede herinnering, structureel een derde telefonische 

herinnering in te bouwen, in de maand oktober. Leden wordt gevraagd om hun contributie alsnog te 
voldoen en tegelijk wordt gevraagd om hiervoor -en voor de betaling van de contributie in komende 
jaren- een machtiging af te geven. Wanneer een lid hierin toestemt, kan de contributie nog dezelfde 
maand per automatische incasso worden geïnd. De voordelen van automatische incasso herhalen 
zich vervolgens ieder jaar. 
 
De kosten van deze telefonische herinnering komen ten laste van de landelijke organisatie, maar het 
is niet denkbeeldig dat de baten van extra contributieopbrengsten deze kosten overstijgen. 
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Voorstel 
Het Landelijk Bestuur stelt voor: 
 

1. om in artikel 5 van de Contributieregeling, tussen het eerste lid en het tweede lid een nieuw lid 
in te voegen, dat als volgt luidt: 

 
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. 

 
2. om artikel 5, tweede lid van de Contributieregeling, dat als volgt luidt: 
 

Voor leden die de contributie na twee herinneringen nog niet hebben voldaan, ontvangt de 
kiesvereniging van het partijbureau uiterlijk 1 oktober een lijst van openstaande posten met 
het verzoek deze leden te benaderen en ze aan te manen om de contributie alsnog te 
voldoen.  

 
te wijzigen in: 

 
Voor leden die de contributie na de procedure als genoemd in het vorige lid nog niet hebben 
voldaan, ontvangt de kiesvereniging 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.  

 


