Kosten lidmaatschap Nederlandse Bridge Bond
NBB-Totaalclub
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de tijdsduur van één jaar en, behoudens opzegging,
automatisch verlengd; een eventuele opzegging dient uiterlijk op de 15e november van het
lopende kalenderjaar schriftelijk ter kennis van het bondsbureau te zijn gebracht.
Basisbijdrage
De basisbijdrage wordt één maal per jaar (in januari) in rekening gebracht en wordt berekend op
basis van het bij de vereniging behorende aantal leden (peildatum januari).
De basisbijdrage per kalenderjaar is per 1-1-2018:
0-40 leden:
€ 50,41-140 leden:
€ 150,141-250 leden:
€ 300,251 e.v. leden:
€ 500,Als een club later in het jaar lid wordt, wordt de basisbijdrage naar rato in rekening gebracht.
De hoogte van het basisbedrag wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de
NBB.
Contributie
De contributie wordt één maal per jaar (in januari) geheven en wordt berekend als voorschot op
basis van het bij de vereniging behorende aantal leden. In het nieuwe jaar wordt op basis van
nacalculatie de voorschotnota (indien nodig) gecorrigeerd.
De verenigingen zijn verplicht al hun leden tijdig aan de BridgeBond op te geven. Dit is van
belang om aan hen het bridgeblad te kunnen toezenden en de meesterpunten op naam te
kunnen registreren.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de
NBB.
Een vereniging dient uit ten minste 12 leden te bestaan.
De jaarcontributie bedraagt m.i.v. 1-1-2018:
€ 22,00 voor een gewoon lid;
€ 11,00 voor een gewoon dubbellid; (betrokkene is lid van 2 NBB-verenigingen)
€ 7,33 voor een gewoon driedubbellid; (betrokkene is lid van 3 NBB-verenigingen)
€ 22,00/x voor een gewoon xdubbellid; (betrokkene is lid van x NBB-verenigingen)
€ 12,00 voor jeugdleden (in het hele kalenderjaar nog geen 26 jaar);
€ 6,00 voor jeugd-dubbelleden (lid van 2 verenigingen);
€ 12,00/x voor een gewoon jeugd-xdubbellid; (betrokkene is lid van x NBB-verenigingen)
€ 7,50 voor een jeugdlid t/m 15 jaar.
Deze bedragen zijn gebaseerd op leden met een Nederlands adres.
Toeslag niet NBB-leden
Voor deelname van niet NBB-leden betaalt de vereniging € 0,50 per speler per dag.
Deze heffing voor niet-NBB spelers (zijnde een speler die in een afwijkende kleur op de uitslagen
service wordt getoond) wordt achteraf betaald, door middel van een boeking op de rekening
courant eens per maand (na een wachttijd van vier weken). Clubs hebben 4 weken de tijd om
een gecorrigeerde uitslag, waarin lidnummers zijn toegevoegd, te uploaden.
Nieuwe leden korting
Nieuwe leden (leden die voor het eerst lid van de BridgeBond worden) kunnen de eerste 2
maanden gratis meespelen. Verenigingen krijgen voor deze nieuwe NBB-clubleden een
standaard korting op de contributie van 2 maanden (2/12e = € 3,67).
Districtsbijdrage
Wij wijzen u er op dat er districten zijn die naast de bovengenoemde NBB-contributie een
regeling kennen, waarbij een geringe bijdrage per lid wordt gevraagd.
Voor de exacte regeling van de diverse districten verwijzen we u naar het districtsbestuur.

versie: februari 2018

Gewenningskorting
Teneinde de drempel van toetreding zo laag mogelijk te maken kent de BridgeBond een
kortingsregeling. Dit betreft een korting op de contributienota van de vereniging (niet de
basisbijdrage of toeslag) en beslaat een periode van drie kalenderjaren.
De kortingspercentages per jaar zijn:
Vereniging wordt lid tussen 1-1 t/m 30-6
Korting 1e kalenderjaar:
60%
Korting 2e kalenderjaar:
40%
e
Korting 3 kalenderjaar:
20%

Vereniging wordt lid tussen 1-7 t/m 31-12
Korting 1e kalenderjaar:
70%
Korting 2e kalenderjaar:
40%
e
Korting 3 kalenderjaar:
20%

De BridgeBond behoudt zich het recht voor te beslissen welke verenigingen als ‘nieuw’ worden
gewaardeerd. Voortzettingen van verenigingen die vroeger bij de BridgeBond waren aangesloten
vallen hier in beginsel niet onder.
Kosten per clublid
Uitgangspunten:
- een jaarcontributie van € 22,00
- leden boven de 26 jaar, met een postadres in Nederland
- geen rekening houdend met een eventuele districtscontributie
- vereniging wordt lid per 1 januari
StepBridge en BIC
Internetbridgeclubs doen niet mee met de dubbellidregeling. Voor StepBridge werkt het als volgt:
als een persoon lid is van de NBB via StepBridge en zich aansluit bij een aangesloten vereniging,
of de niet-aangesloten vereniging waar de persoon speelt wordt lid van de BridgeBond, dan
draagt de vereniging € 21,50 af aan de BridgeBond.
De persoon in kwestie meldt vervolgens zelf aan StepBridge dat hij via een vereniging lid is
geworden van de BridgeBond en komt daardoor bij de eerstvolgende verlenging van het
lidmaatschap in aanmerking voor het (lagere) NBB tarief bij StepBridge. De korting bedraagt op
jaarbasis € 22,00.
Individuele/Recreatieve leden
Indien een persoon individueel lid is van de NBB, dan wordt bij aanmelding van de nietaangesloten vereniging waar deze persoon speelt, dit individuele lidmaatschap automatisch
opgezegd.
Het financiële voordeel voor deze leden bedraagt minimaal € 3,50. Een individueel lidmaatschap
is € 25,00 bij het afgeven van een machtiging, of € 30,00 zonder machtiging.
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