
 

 

  

 

 

 

 Aan: de verenigingen en leden van de NOB 

 

 

 

 

Maart 2021 

 

Betreft: toelichting contributieverhoging   

 

 

Geachte leden, 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van september 2020 heeft de ledenvergadering met een 

ruime meerderheid ingestemd met een contributieverhoging voor het jaar 2021. U ontvangt deze 

brief samen met de factuur voor de contributie 2021, omdat we het vanuit het bestuur belangrijk 

vinden dat we goed uitleggen waarom deze verhoging noodzakelijk is. 

 

De trend van de afgelopen jaren laat zien dat het ledenaantal jaarlijks met ongeveer 250 leden 

afneemt. We zijn daar overigens niet uniek in, want we zien dit ook bij andere georganiseerde 

sporten. Daarnaast zijn de subsidiemogelijkheden afgenomen. Om de organisatie én verenigingen 

sterk te houden heeft het bestuur daarom de ledenvergadering een contributieverhoging voorgesteld. 

Met die verhoging kunnen we de komende jaren samen vooruit en voorkomen we dat de 

dienstverlening naar verenigingen en leden onder druk komt te staan. In het nieuwe 

meerjarenbeleidsplan zitten concrete en goede plannen om de afname van het aantal leden om te 

buigen naar een lichte groei.  

Wil je meer lezen over de contributieverhoging, dan verwijs ik je graag naar onze website met de 

stukken van de ledenvergadering 2020, inclusief het advies van de Financiële Commissie.  

 

Deze groei moeten we samen met de verenigingen realiseren. Daarom is er onder andere voor de 

komende drie jaar een fonds beschikbaar, met door de verenigingen in het verleden gespaard geld. 

Met dit fonds gaan we met en voor verenigingen diensten realiseren die deze groei mogelijk maakt. 

Een werkgroep met afgevaardigden van enkele verenigingen is intussen al gestart met de uitwerking. 

 

In de tussentijd blijven we doen wat we doen. Verenigingen kunnen voor ondersteuning terecht bij 

het bondsbureau, er zijn nieuwe en leuke opleidingen in ontwikkeling, we blijven ons inzetten voor 

betere voorzieningen aan de waterkant en een gezonde onderwaternatuur en we werken aan betere 

producten en diensten voor verenigingen en individuele duikers.  
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Ook zitten we bovenop financiële regelingen vanuit de overheid waarmee verenigingen eventueel 

verlies aan inkomsten door corona kunnen compenseren. Via de nieuwsbrief voor 

verenigingsbestuurders blijven we verenigingen daarover informeren. 

 

Het bestuur realiseert zich dat de beperkingen van de corona pandemie grote impact heeft op de 

verenigingen. Zwembaden zijn voor langere tijd gesloten, groepsactiviteiten in de buitenlucht zijn 

niet toegestaan, competities kunnen niet doorgaan en er is nog veel onzekerheid over verruiming van 

de maatregelen. Vanuit ons bureau werken we dagelijks aan ondersteuning voor verenigingen bij een 

eventuele aanvraag van financiële compensatie vanuit de overheid.  

Ook vertalen we continue met het duikprotocol de maatregelen naar de duiksport en kijken we vooral 

wat er wél mogelijk is.  Zo is duiken met je buddy in het buitenwater toegestaan. We doen dat samen 

met een werkgroep waaraan PADI ook deelneemt.  

Schroom niet bij eventuele vragen contact op te nemen met het bondsbureau. 

 

Het bestuur kijkt met vertrouwen naar de toekomst. We zien dat verenigingen enthousiast zijn en, 

zodra de maatregelen het weer toelaten, de verenigingsactiviteiten weer willen oppakken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Nederlandse Onderwatersport Bond 

 

 

 

 

Hennie Elshof 

Voorzitter  

 

 

 

 

 


