
   

Toelichting op de ledenstructuur en contributies 2023 
 

Het bestuur NGoB wil een meer transparante ledenstructuur 

invoeren en tegelijkertijd de daarbij benodigde ledenadministratie 

en boekhouding vereenvoudigen. 

- We stellen voor uitsluitend onderscheid te maken op leeftijd. 
- De categorie studenten vervalt en wordt vervangen door de 

categorie 18 tm 24 jaar. 

- De categorie scholieren vervalt. In plaats daarvan is het 

lidmaatschapstarief voor de jeugd verlaagd. 

- In de contributie die wij voorstellen willen we een duidelijk 

onderscheid maken tussen deze leeftijdsgroepen. 
 

Het bestuur stelt voor een indeling te gebruiken in: 

Gewone leden (>=25 jaar)  29 euro, incl BTW 

Jongere leden (18 tm 24 jaar)  20 euro, incl BTW 

Jeugdleden (<=17 jaar)   10 euro, incl BTW 

Alle leden krijgen de gelegenheid zich te abonneren op het gedrukte 

jaarboek in 2023 voor 12 euro, incl BTW 
 

Dat betekent de volgende omzettingen per 1-1-2023 

huidige gewone leden blijven gewoon lid + jaarboek 

huidige internetleden worden gewoon lid zonder jaarboek 

studentleden 25 jaar en ouder (nu 24€) worden gewoon lid (29€) 

studentleden 20 tm 24 jaar (nu 24€) worden jongere lid (20€) 
jeugdleden 18, 19 jaar (nu 15€) worden jongere lid (20€) 

jeugdleden < 18 jaar (nu 15€) blijven jeugdlid (10€) 

 

Toelichting op publicatie van het jaarboek 2022 
 

In overleg met de redactie van het jaarboek gaan we het jaarboek omvormen tot 

een jaarboek over een kalenderjaar. Het jaarverslag van de NGoB wordt dan ook 

in het jaarboek opgenomen. Op deze manier vermijden we een deels dubbele 
verslaglegging. De sluitingsdatum voor copij zetten we op eind januari zodat in 

het jaarboek recent nieuws van het NK meegenomen kan worden. 

 

Het jaarboek 2022 zal dus eenmalig anderhalf jaar bestrijken, van juli 2021 tot 

en met januari 2023. En het zal enkele maanden later uitkomen, prognose is 

uiterlijk 1 mei 2023. 
 

In het algemeen reglement is nu opgenomen dat leden die zich op 1 januari 

hebben geabonneerd op het jaarboek recht hebben op een jaarboek van het 

voorafgaande jaar. 

 

Jan Derksen, 13-11-2022 


