Contributiebesluit 2020
Artikel 1
In dit besluit worden, conform artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van de NOB
geregeld:
1. de hoogte van de jaarlijkse bijdragen van alle categorieën leden;
2. de verplichte vergoedingen voor bondspublicaties;
3. de hoogte van de boete als bedoeld in Artikel 12 lid f van het HR.

Artikel 2
De bondsverenigingen/duikscholen zijn verplicht voor de incasso van de bondscontributie
van de bij hun vereniging aangesloten leden te zorgen (artikel 12 lid e HR).
Van de leden die lid zijn van meer dan één bondsvereniging/duikschool is slechts eenmaal
de jaarlijkse bijdrage verschuldigd, op voorwaarde dat via de ledenadministratie is
opgegeven welke vereniging/duikschool deze jaarlijkse bijdrage incasseert.

Artikel 3
1. De bondscontributie voor leden en daarmee gelijkgestelden bedraagt voor 2020:
a. voor de leden van 18 jaar en ouder € 43,75
b. voor de leden die op 1 januari 2020 jonger zijn dan 18 jaar € 19,00
c. voor aangeslotenen € 43,75
d. jaarbijdrage duikscholen € 91,00
2. De onder 1a, 1b en 1c vermelde bedragen zijn inclusief de premie
aansprakelijkheidsverzekering zijnde € 0,20 per lid.
3. De onder 1a, 1b en 1c vermelde bedragen zijn inclusief de premie collectieve
ongevallenverzekering zijnde € 1,25 per lid.
4. De premie aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders bedraagt
voor 2020 € 27,00 per vereniging.
5. Bij toetreding tot de NOB ontvangt het lid toegang tot online informatie voor leden van de
NOB.

Artikel 4
1. In de maand februari 2020 wordt aan de bondsvereniging/duikschool een nota (de
jaarnota) gezonden, waarop zijn vermeld de jaarcontributie van de contributieplichtige

leden, het abonnement op het Informatiesysteem en de premie voor de
aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders.
2. De jaarnota voor 2020 is gebaseerd op het ledenbestand van de
bondsvereniging/duikschool per 1 januari 2020.
3. Het bondsbestuur stelt de regels vast, welke een totstandkoming van het ledenbestand,
als bedoeld in het vorige lid, waarborgen.
4. Betaling van de jaarnota, zonder aftrek van enige korting, dient te geschieden vóór 1 april
2020.
5. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de rekening van de NOB.

Artikel 5
1. Bij opgave van een nieuw lid vindt inschrijving plaats per datum van inschrijving.
2. De bondscontributie over het lopende jaar wordt berekend naar rato vanaf de eerste van
de maand volgend op de maand van ontvangst van de inschrijving door het bondsbureau
van het nieuwe lid.

Artikel 6
1. Alle categorieën leden ontvangen het bondsorgaan “Onderwatersport” gratis.
2. Alle bondsverenigingen/duikscholen zijn verplicht zich te abonneren op de aanvullingen
en wijzigingen van het informatiesysteem, via e-documents.
3. De abonnementsprijs voor de aanvullingen en wijzigingen bedraagt voor 2020 € 25,00.

Artikel 7
1. De jaarlijkse minimum bijdrage van begunstigers bedraagt voor 2020 € 45,00.
2. Begunstigers zijn zij die zich als zodanig hebben aangemeld en tenminste de jaarlijkse
minimum bijdrage hebben gestort op IBAN NL45INGB0000545417 t.n.v. de NOB te
Veenendaal.

Artikel 8
1. Alle nota’s met uitzondering van de jaarnota, dienen binnen één maand na dagtekening te
zijn betaald, zonder aftrek van enige korting.
2. Indien niet tijdig is betaald, wordt een herinnering gezonden.
3. Eén maand na de datum waarop de in lid 2 bedoelde herinnering werd verzonden, wordt
de bondsvereniging/duikschool, die ook dan nog niet aan haar verplichting tot betalen
heeft voldaan, gemaand. De bondsvereniging/duikschool is vanaf dan over elke maand of
gedeelte ervan rente over het openstaande bedrag verschuldigd ter hoogte van de dan
geldende wettelijke percentage met een minimum van € 3,00.
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4. De in lid 3 genoemde aanmaning gaat steeds gepaard met een door het bondsbestuur
opgelegde geldstraf van € 12,00.
5. Een bondsvereniging/duikschool wordt geacht volledig aan haar verplichting tot betaling
te hebben voldaan, als na aanmaning tenminste zijn voldaan:
a. de openstaande rekening(en);
b. de inmiddels vervallen rente volgens lid 3;
c. de opgelegde geldstraf ingevolge lid 4.

Artikel 9
1. Eén maand na de datum waarop werd aangemaand, wordt de toezending van
bondsartikelen en -uitgaven aan de bondsvereniging/duikschool stopgezet, tenzij
volledige betaling, als bedoeld in Artikel 9 lid 5, is ontvangen.
2. De in lid 1 genoemde aanzegging van schorsing gaat steeds gepaard met een door het
bondsbestuur opgelegde geldstraf van € 45,00.
3. Een bondsvereniging/duikschool wordt geacht volledig aan haar verplichting tot betalen
te hebben voldaan, als al hetgeen aan de NOB verschuldigd is ingevolge Artikel 9 lid 5 en
Artikel 10 lid 2 is voldaan.

Artikel 10
Indien drie maanden na ingang van de schorsing nog geen betaling is ontvangen, beslist
het bondsbestuur over verdere reglementaire maatregelen die zullen worden genomen.

Artikel 11
Portokosten voor verzending van bestelde materialen, drukwerken, bondsartikelen en
dergelijke, zijn voor rekening van de bondsvereniging/duikschool.

Artikel 12
Dit reglement is van toepassing op al hetgeen een bondsvereniging/duikschool aan de NOB
verschuldigd is, zowel uit hoofde van contributie, entreegelden etc., als van leveranties van
bondsartikelen en dergelijke.

Artikel 13
Conform het bepaalde in het HR, artikel 8 lid 4 vindt bij beëindiging van het lidmaatschap
van de NOB geen teruggave van (een gedeelte) van de bijdrage over het lopende jaar plaats.
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