
 
Partijcongres ChristenUnie, 24 november 2018 

Voorstel contributieverhoging 

Aanleiding 

Op het Uniecongres van 24 april 2010 is de laatste contributiewijziging voor de leden van de 

ChristenUnie vastgesteld, waarbij de contributie in 2011 en 2012 in twee stappen is verhoogd.  

In de zeven jaar daarna is het contributiebedrag constant gebleven. 

 

Gezien de onverminderde ambities van de partij en gezien de algemene kostenstijging stelt het 

bestuur voor om de contributie voor de ChristenUnie in 2019 en 2020 te verhogen met € 2,50 per jaar 

voor een hoofdlid die per automatische incasso betaald. 

Toelichting: 

1. De ambities van de partij zijn onverminderd. Graag willen we de lokale afdelingen via 
generieke advisering en specifiek maatwerk adviseren over hoe een afdeling bruisend kan zijn 
of worden. Daartoe zijn vier parttime adviseurs in dienst.  
De regeringsdeelname stelt veel hogere eisen aan publiekscommunicatie. Daarin willen we 
samen met de Tweede Kamerfractie extra in investeren. 

2. Er is een inflatie van ongeveer 2%. De loonkosten stijgen ook weer na jarenlange stilstand. 
Gelukkig is de trend van dalende ledenaantallen nu al twee jaar omgebogen in ledenwinst. 
Dat geeft enige ruimte, maar die is onvoldoende om de inflatie te compenseren. 

3. De verhoging in twee stappen in plaats van in een eenmalige verhoging is ingegeven door 
een in april 2010 aangenomen amendement om de verhoging in twee delen te knippen.  

4. Ongeveer 70% van onze leden betaalt per automatische incasso. In de vorige systematiek 
werd 1 Euro korting gegeven aan degenen die per incasso betalen. Aangezien de 
daadwerkelijke kosten vanwege onder meer toegenomen portikosten ongeveer 2 Euro is, 
wordt de contributie voor de hoofdleden die per factuur betalen opgehoogd met resp. € 3,50 
en € 2,50 in 2019 en 2020. Dit is ook een stimulans om over te gaan tot automatische 
incasso. 
 

 
  



Voorstel 

Het Landelijk Bestuur stelt aan het Uniecongres voor om onderdeel A van de Contributieregeling (de 

contributietabel) als volgt vast te stellen: 

 

Tarieven 

2018

verhoging 

2019

Nieuwe 

tarieven 

2019

verhoging 

2020

Nieuwe 

tarieven 

2020

Hoofdleden Factuur 52,00€    3,50€        55,50€   2,50€         58,00€    

Hoofdleden Incasso 51,00€    2,50€        53,50€   2,50€         56,00€    

Gezinsleden Factuur 26,00€    2,25€        28,25€   1,25€         29,50€    

Gezinsleden Incasso 25,00€    1,25€        26,25€   1,25€         27,50€    

Reductieleden Factuur 23,00€    2,25€        25,25€   1,25€         26,50€    

Reductieleden Incasso 22,00€    1,25€        23,25€   1,25€         24,50€    

Combileden Factuur 35,50€    2,25€        37,75€   1,25€         39,00€    

Combileden incasso 34,50€    1,25€        35,75€   1,25€         37,00€    

Cumulatieve verhoging 2019 2020 totale verhoging

Hoofdleden Factuur 3,50€     2,50€       6,00€     € 1 extra, om korting voor a.i op € 2 ipv € 1 te krijgen.

Hoofdleden Incasso 2,50€     2,50€       5,00€   de gewenste verhoging voor a/i leden

Gezinsleden Factuur 2,25€     1,25€       3,50€     € 1 extra, om korting voor a.i op € 2 ipv € 1 te krijgen.

Gezinsleden Incasso 1,25€     1,25€       2,50€     de helft van € 5

Reductieleden Factuur 2,25€     1,25€       3,50€     € 1 extra, om korting voor a.i op € 2 ipv € 1 te krijgen.

Reductieleden Incasso 1,25€     1,25€       2,50€     de helft van € 5

Combileden Factuur 2,25€     1,25€       3,50€     € 1 extra, om korting voor a.i op € 2 ipv € 1 te krijgen.

Combileden incasso 1,25€     1,25€       2,50€     de helft van € 5

 


