
Voorstellen vanuit het PODB bestuur: 
 
I. De hoogte van de PODB contributie en het achterliggende beleid: 
 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor alle leeftijdscategorieën niet te verhogen (of te 
verlagen) Het blijft dus:  
 

Contributie Sr Nsr Jr Njr Asp. Nasp Pup Npup Wlp NWlp

PODB € 13,50 € 13,50 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

 
Toelichting op dit voorstel: 
 

• De PODB vraagt van alle provinciale bonden de hoogste Seniorcontributie.  
De gemiddelde provinciale contributie is ca. € 10,-- 
Onze contributie á € 13,50 ligt dicht bij die van de GroningerDambond die € 12,50 vraagt.  
Het is het gevolg van het PODB beleid om voor de jeugd geen contributie te vragen en om de 
kosten voor jeugdbeleid te financieren uit de Seniorencontributie.  
Friesland, Limburg en Utrecht vragen een senior contributie van € 10,-- en brengen wel 
jeugdcontributie in rekening tot maximaal € 10. 
Ons voorstel is om het huidige PODB beleid ook voor het komend jaar te blijven volgen.  
 

• Gezien de omvang van de reserves in Overijssel zou je kunnen overwegen om een deel van 
die reserves te gebruiken voor een contributieverlaging.  
Daarover is gesproken met de Kascontrole commissie die daarover geadviseerd heeft om dat 
niet te doen. De argumenten zijn:  
Het zijn onzekere tijden, het is onbekend wat de KNDB gaat doen met de contributie (door 
invoering van BTW). 
Het ligt veel meer voor de hand om die reserves van de PODB te gaan inzetten voor 
ledenwinst.  
 

• Gevolgen van BTW op de KNDB contributie 
Vanaf 01-01-2022 is de damsport niet langer vrijgesteld van BTW heffing. De PODB heeft een 
vrijstelling gekregen op grond van de Kleine Ondernemers Regeling.  
Wij voeren geen BTW administratie, wij mogen geen BTW rekenen, wij kunnen geen BTW 
terugvragen. De huidige contributie is vanaf 01-01-2022 een “inclusief BTW” contributie.  
 

• Gevolgen van BTW op de KNDB contributie 
Voor de KNDB ligt dat anders. De belastingdienst heft BTW op de inkomsten (uit contributie) 
van de KNDB vanaf 01-01-22. De KNDB draagt dus 21% van de ontvangen contributie af aan 
de belastingdienst maar kan ook betaalde BTW op uitgaven terugvragen.  
Hoeveel de KNDB jaarlijks kwijt is aan de belastingdienst is nog onduidelijk. De schatting is 
maximaal € 20.000 jaarlijks. Dat kan de KNDB op de langere termijn onmogelijk uit de 
exploitatie halen. Dan zijn de reserves in een paar jaar helemaal weg.  
Voor kómend jaar 2022 heeft de KNDB een afspraak gemaakt met de belastingdienst.  
Door de contributie 1e helft 2022 te innen vóór 31-12-2021 hoeft de KNDB geen BTW te 
heffen over die contributie. Over de 2e helft van 2022 wel maar dat zal dan om max. € 10.000 
gaan. De KNDB heeft aan de Bondsraad al voorgesteld om dat uit de reserves te financieren. 
In het jaar 2022 komt er dus géén verhoging van KNDB contributie. Het blijft:  
 

Contributie Sr Nsr Jr Njr Asp. Nasp Pup Npup Wlp NWlp
KNDB € 37,50 € 37,50 € 26,50 € 26,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50



Ná 2022 zal de KNDB haar contributie wel moeten verhogen.  
Óf in één keer, óf over b.v. 2 jaar opgebouwd zal de KNDB die afdracht aan de fiscus van max. 
€ 20.000 moeten gaan doorberekenen.  
Er is nog discussie in de Bondsraad of de KNDB ook iets moet gaan doen vanaf dat moment 
aan indexering. Vanaf 2010 is de contributie vrijwel gelijk gebleven. Maar in de laatste 12 jaar 
is er wel inflatie geweest. Doordat er geen jaarlijkse indexering (met ca. 2%) heeft 
plaatsgevonden is de KNDB contributie in werkelijkheid gedaald.  
Ook hierom zal de KNDB in 2023 niet ontkomen aan een verhoging van de contributie.  

 

 
 
 
  



II. De manier van innen van contributie 
Het bestuur stelt voor om de provinciale contributie door de PODB te laten innen bij de verenigingen 
en de landelijke contributie door de KNDB.  
 
Toelichting:  
 Het is jarenlang de gewoonte geweest dat de verenigingen één contributie nota ontvingen 
voor zowel de provinciale als de landelijke contributie. Maar het kan ook anders. In Drenthe wordt al 
jaren de provinciale contributie door de Drentse DamBond geïnd en de landelijke contributie door de 
KNDB. (En daar zijn totaal geen problemen door ontstaan, integendeel) 
Er is nog een 3e manier van contributie-inning: persoonlijke leden worden rechtstreeks door de KNDB 
gefactureerd.  
De KNDB wil zo efficiënt mogelijk gaan werken en zo veel als mogelijk dezelfde manier van 
contributie-inning aanhouden.  
 
 Daarnaast is de invoering van de BTW een reden om goed te kijken naar de manier van 
inning. Als een provinciale bond boven de € 20.000 “omzet” komt is er geen recht meer op de Kleine 
Ondernemers Regeling. De Gelderse Dambond gaat over die grens heen als ze óók voor de KNDB de 
contributie int. De PODB zit onder die grens, tenzij er in een jaar veel DamZ! bordjes verkocht 
worden (zoals in 2021) want dan zitten we vlak op die grens. De PODB moet absoluut zien te 
voorkomen dat we ineens een volledige BTW administratie moeten voeren.  
 
 Door de KNDB is overlegd met de belastingdienst of de KNDB zowel de landelijke als de 
provinciale contributie zou kunnen innen (per provincie dus verschillend). Maar voor de 
belastingdienst zijn dat allemaal “KNDB inkomsten” zodat én over de landelijke contributie én over 
de provinciale contributie BTW moet worden afgedragen. Dat willen we niet. 
 
Het voorstel is daarom om te gaan werken zoals in Drenthe al een aantal jaren de gwoonte is. 
Elke vereniging ontvangt een factuur van de KNDB en een factuur van de PODB. 
 
 

 


