Lid worden van de
Nederlandse
Bridge Bond

De mogelijkheden,
voordelen en kosten
in een overzicht.

Al meer dan 1.000 verenigingen hebben zich aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Het
lidmaatschap van de BridgeBond heeft dan ook diverse voordelen, waarbij het NBBRekenprogramma een belangrijke pijler is. Het gemak dat wedstrijdleiders ervaren door het gebruik
van het programma is veel clubs heel wat waard. Samen met de clubleiders is het programma de
motor van de clubavonden. In combinatie met een uitslagenservice, een website een behulpzame
helpdesk kan iedere club niet alleen met gemak een clubavond organiseren, maar ook snel en
duidelijk de uitslag publiceren.
Daarnaast kunnen clubs advies inwinnen bij de BridgeBond over het opzetten van eigen competities,
het opstellen van schema’s en denken ze mee met het vastleggen van het competitiereglement. Een
club die lid is van de BridgeBond hoeft het niet allemaal alleen te doen.
Ook voor clubs die niet alle kennis in huis hebben wordt gedacht. De BridgeBond biedt namelijk ook
diverse opleidingen aan. Van de Basisvaardigheden Clubleider, waar iemand leert om een clubavond
te leiden tot aan bridgedocenten toe. Op jaarlijkse basis worden ook workshops aangeboden om te
leren omgaan met het NBB-Rekenprogramma.
De BridgeBond is er ook voor clubs die nieuwe leden willen werven. Met behulp van posters en
folders helpt de bond om een cursus onder de aandacht te brengen en het is zelfs mogelijk om gratis
lesboekjes te ontvangen, om zo geld over te houden voor andere activiteiten om nieuwe leden zich
welkom te laten voelen.
De BridgeBond wil graag dat clubs het gemak van Bridgemates ervaren en hebben een korting
bedongen bij Bridgemate. Voor de 1e aanschaf van Bridgemates is ook een renteloze lening te
verkrijgen, om de drempel te verlagen om deze stap te zetten.
Ook bij aanschaf van les- en speelmateriaal in de Bridge- en Boekenshop krijgen clubs, maar ook alle
clubleden, korting. Deze korting kan zelfs oplopen tot 30%!
Maar de bond doet meer. De bond organiseert competities, bekerwedstrijden en het grote, jaarlijkse
Ruitenboer toernooi. Met de NBB-Ledenadministratie hoeft een secretaris de ledenlijst niet meer
alleen bij te houden, maar kunnen ze gebruik maken van de landelijke administratie, waarin ook de
leden zelf hun gegevens kunnen bijhouden. Er wordt een boekhoudpakket aangeboden voor
penningmeesters. Totaalclubs kunnen automatisch aanspraak maken op het Calamiteitenfonds als de
vereniging de dupe is van bijvoorbeeld brand of diefstal. De bond is beschikbaar voor clubs als vragen
hebben of tegen problemen aanlopen. De expertise die de bond in huis heeft wordt zo vaak mogelijk
ingezet om clubs te helpen. Ieder lid wordt bij goede prestaties beloond met Meesterpunten en krijgt
11x per jaar het Bridgeblad in de brievenbus.
Een greep uit de meest gebruikte diensten en services van de BridgeBond. Uiteindelijk is er te veel
om op te noemen, maar verderop in dit boekje vindt u een globaal overzicht, waaruit blijkt waar je
als lid van de BridgeBond op kunt rekenen.
Aan al deze producten, diensten en services zit ook een prijskaartje. Dat prijskaartje kan per club
verschillen, want sinds 2017 zijn er zelfs verschillende lidmaatschapsvormen mogelijk. Tenslotte is
niet iedere club hetzelfde.
In de volgende pagina’s worden de verschillende lidmaatschappen toegelicht, zetten we de
voordelen van het lidmaatschap op een rij en ziet u een overzicht van de kosten die gepaard gaan
met het NBB-Lidmaatschap.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.bridge.nl, of contact opnemen met Fleur Bootsma,
030 2759932 of ondersteuning@bridge.nl.

LIDMAATSCHAPSVORMEN
Sinds 2017 is de BridgeBond een nieuwe weg ingeslagen om beter toegankelijk worden. Daarom kun
je op verschillende manieren lid worden van de BridgeBond.
Met ingang van 2017 kent de BridgeBond de volgende lidmaatschappen:
A. NBB-totaalclub
Het traditionele lidmaatschap bij de BridgeBond zoals dat voor 2017 bestond. Alle leden wordt
aangemeld en daarmee lid van de BridgeBond.
Geschikt voor clubs die wekelijks hun clubavond spelen.
B. NBB-basisclub
Een nieuwe lidmaatschapsvorm, waarbij de organisaties geen clubleden meer hoeven op te
geven bij de ledenadministratie van de BridgeBond. Natuurlijk kunnen deze organisaties best
zelf leden hebben en/of mensen laten deelnemen die elders lid van de BridgeBond zijn.
Denk hierbij aan inloopclubs, toernooiorganisaties, denksportcentra, maar ook golf- en
tennisclubs met een maandelijkse bridgedrive.
Geschikt voor clubs zonder vaste leden of opkomst, maar ook voor clubs die spelen in een
lagere frequentie (maandelijkse drives of seizoensclubs).
C. Recreatief lidmaatschap
Dit is het individuele, persoonlijke lidmaatschap van de BridgeBond. Als je niet bij een NBBtotaalclub speelt, is dit de route om als persoon toch een NBB-lidnummer te krijgen. Het NBBlidnummer is de sleutel tot voordeel en veel diensten van de NBB.
NBB-totaalclubs en NBB-basisclubs hebben als lid van de BridgeBond ook stemrecht op de algemene
vergadering. Recreatieve lidmaatschappen (individueel) hebben geen stemrecht.
Daarnaast is de dubbelleden toeslag verdwenen. Daarmee is het lidmaatschap van de BridgeBond
ook voor iedereen gelijk gesteld. Voor elke bridger met een geldig NBB-lidnummer wordt hetzelfde
bedrag aan de BridgeBond afgedragen. Als iemand clublid is bij meer verenigingen wordt deze
contributie eerlijk over al die clubs verdeeld. Iemand die clublid is bij vier clubs draagt dus per club
maar een kwart van de jaarlijkse contributie aan de BridgeBond af.

A.

NBB-totaalclub

Financieel:
-

Basisbijdrage o.a. voor NBB-Rekenprogramma, per kalenderjaar afhankelijk van de omvang
van de club:
0-40 clubleden
€ 50
41-140 clubleden
€ 150
141-250 clubleden
€ 300
251- en meer clubleden
€ 500

-

Contributie per clublid:
Voor een gewoon clublid € 22,00 per jaar (prijspeil 2018).
Bijzondere contributiescodes voor bijzondere gevallen (jeugdleden e.d.).
Voor dubbelleden worden de kosten eerlijk verdeeld over het aantal clubs waar het clublid
geregistreerd staat.

-

Toeslag voor deelnemers zonder geldig NBB-lidnummer van € 0,50 per dag.
(let op: er is geen toeslag verschuldigd voor deelnemers die geen clublid zijn
maar wèl een geldig NBB-lidnummer hebben).

-

Geen kosten voor meesterpunten.
Automatische toekenning van meesterpunten.

-

Contributiekorting voor nieuwe clubleden. Elk nieuw clublid dat bij de BridgeBond wordt
opgegeven en nog geen NBB-lidnummer heeft levert de club 2 maanden contributiekorting
voor dit clublid op.

-

Drie jaar gewenningskorting over de ‘contributie per clublid’ voor clubs die nieuw lid worden
bij de BridgeBond. De gewenningskorting is groot 60% over de contributie per clublid in het
eerste kalenderjaar (70% bij aansluiten na 1 juli), 40% over het tweede en 20% over het
derde jaar.

Praktische Uitwerking:
De basisbijdrage en contributie per clublid worden vooraf betaald (voorschot) op basis van een
peildatum in januari. Jaarlijks wordt vervolgens maandelijks op basis van de aan- en afmeldingen van
clubleden door het hele jaar heen via nacalculatie de daadwerkelijke contributie vastgesteld en na
afloop van het jaar met het voorschot verrekend. Als een club later in het jaar lid wordt, wordt de
basisbijdrage naar rato in rekening gebracht.
De toeslagen voor deelname van spelers zonder geldig NBB-lidnummer worden per maand, achteraf
op de rekening-courant geboekt. Clubs kunnen tot 4 weken na het uploaden van de uitslag, NBBlidnummers toevoegen/corrigeren maar alleen middels een nieuwe upload.
Diensten/Services:
-

Voor het volledig pakket zie overzicht Diensten, Services en Producten van de BridgeBond.

B.

NBB-basisclub

Financieel:
-

Basisbijdrage per kalenderjaar voor NBB-Rekenprogramma van € 150,-, ongeacht aantal
spelers en/of installaties NBB-Rekenprogramma.

-

Toeslag voor deelnemers zonder geldig NBB-lidnummer van € 0,75 per dag (let op: er is geen
toeslag verschuldigd voor deelnemers die wèl een geldig NBB-lidnummer hebben).

-

Geen kosten voor meesterpunten.
Automatische toekenning van meesterpunten.

-

Korting op basisbijdrage naar rato (tot een minimum van € 75) bij lid worden gedurende het
kalenderjaar.

Praktische Uitwerking:
De basisbijdrage wordt vooraf aan begin van het kalenderjaar betaald. Lidmaatschap is per jaar, er is
geen restitutie bij tussentijds opzeggen.
De toeslagen voor deelname van spelers zonder geldig NBB-lidnummer worden per maand, achteraf
op de rekening-courant geboekt. Clubs kunnen tot 4 weken na het uploaden van de uitslag, NBBlidnummers toevoegen maar alleen middels een nieuwe upload van de uitslag per zitting.
Indien de betreffende NBB-basisclub een organisatie is, die BTW-plichtig is, wordt de basisbijdrage en
de toeslag verhoogd met de verschuldigde BTW.
Diensten/Services:
-

Voor het volledig pakket zie overzicht Diensten, Services en Producten van de BridgeBond.
Attentie. Basisclubs kunnen geen clubleden opgeven, wèl bestuurders.
Basisclubs zijn geen lid van het district.

C.

Recreatief lid (persoonlijk lidmaatschap bij de BridgeBond)

Financieel:
-

Kosten € 25 per 12 maanden bij betaalmachtiging, zonder machtiging is er een toeslag van
€ 5 per 12 maanden vanwege administratiekosten.

Diensten/Services:
-

Toekenning van een NBB-lidnummer op grond waarvan het recreatief lid recht heeft op:
✓ opname in de uitslagen van het NBB-Rekenprogramma, zonder dat de organisator
hiervoor een toeslag aan de NBB is verschuldigd;
✓ toekenning van meesterpunten bij elke bridgedrive met het NBB-Rekenprogramma;
✓ toezending op het huisadres van het Bridgeblad;
✓ kortingen bij aankopen bij de Bridge- en Boekenshop;
✓ recht op gebruik van diverse NBB-Apps;
✓ recht op deelname aan sommige competities.

DIENSTEN, SERVICES EN PRODUCTEN * VAN DE BRIDGE BOND
(Kosteloos, tenzij anders vermeld)

Organisaties
Dienst/service/product
NBB-Rekenprogramma
Uitslagenservice
Helpdesk Automatisering
Helpdesk Wedstrijdzaken
Helpdesk Breedtesport
Ondersteuning bridgedocent
Ondersteuning jeugdactiviteiten
Meesterpunten uitdelen
WA verzekering
Korting Bridge- en Boekenshop
Korting Bridgemates
Lening dupliceermachine
Lening Bridgemates
Bridgecongres/ALV
Wervingsfolders en posters
Beurzenpakket
Ruitenboer

A. Totaalclub
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, inschrijfgeld

NBB-R Workshops

Ja, inschrijfgeld

Clubwebsite

Ja

Cursistenboekjes

Ja

Clubrating en -meesterpuntenklassement
Koppeling NBB database-ledenlijst club
Informatie op clubwebsite achter inlog
MijnNBB voor functionarissen
Boekhoudprogramma
Deelname calamiteitenfonds
Ondersteuning van district
Jubileumbezoek 50 en 75 jaar
Aanvragen Kei/Stuur
Gewenningskorting
Bekerwedstrijden
Club Challenge
Competities uit naam van club
(o.a. viertallen)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, inschrijfgeld
Ja, inschrijfgeld
Ja, inschrijfgeld

* Het Bondsbestuur is bevoegd de inhoud van dit overzicht aan te passen.

B. Basisclub
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, tegen kosten
Ja, tegen kosten
Ja, inschrijfgeld,
speciale voorwaarden
Ja, inschrijfgeld, cursisten
moeten lid NBB zijn
Alleen op aanvraag,
speciale voorwaarden
Nee, met korting via
Bridge- en Boekenshop
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP VAN DE BRIDGE BOND
NBB-basisclub en NBB-totaalclub krijgen:
✓

een gratis licentie van het NBB-Rekenprogramma met daaraan verbonden
de NBB-uitslagenservice.

✓

gratis toegang tot de NBB-Helpdesk die clubs verder helpt bij gebruik van het
NBB-Rekenprogramma en andere gerelateerde automatiseringsvragen.

✓

recht om gratis meesterpunten toe te kennen bij gebruik van het NBB-Rekenprogramma.

✓

korting bij de Bridge- en Boekenshop van de NBB, oplopend tot 30%.

✓

10% korting op de aanschaf van Bridgemates (laagste prijs garantie).

✓

gratis toegang tot de collectieve WA-verzekering voor clubs.

✓

recht om deel te nemen aan het opleidingsprogramma van de BridgeBond.

✓

toegang tot de promotie en wervingsmaterialen van de BridgeBond.

✓

geen toeslagen voor deelname van bridgers in bezit van een geldig NBB-lidnummer.

✓

toegang tot de expertise van het bondsbureau van de BridgeBond.

NBB-totaalclubs hebben daarnaast nog de volgende voordelen:
✓

NBB-totaalclubs krijgen recht op gratis een NBB-clubwebsite. (NBB-basisclubs
kunnen hier, onder bepaalde voorwaarden, ook voor in aanmerking komen)

✓

NBB-totaalclubs krijgen toegang tot MijnNBB; de NBB Ledenadministratie, met praktische in- en
exportfuncties, input voor de website en veel extra informatie.

✓

NBB-totaalclubs realiseren voor alle clubleden een geldig NBB-lidnummer (met recht op
bridgeblad, meesterpunten, competitiedeelname, winkelkortingen etc.).

✓

NBB-totaalclubs hebben recht op het gratis NBB-boekhoudprogramma ‘Penningmeester’.

✓

NBB-totaalclubs kunnen aanspraak maken op het calamiteitenfonds van de NBB (een soort
inboedelverzekering)

✓

NBB-totaalclubs hebben de mogelijkheid om een NBB onderscheiding aan te vragen voor
bijzondere leden.

✓

Clubleden van NBB-totaalclubs hebben recht op voordelig lidmaatschap van StepBridge.

✓

Clubleden van NBB-totaalclubs hebben recht op het Bridgeblad aan huis bezorgd.

✓

Clubleden van NBB-totaalclubs hebben recht op gebruik van ‘Bridgepartner gezocht’.

VOORWAARDEN VAN HET LIDMAATSCHAP VAN DE BRIDGEBOND
A.

NBB-Totaalclub

Als lid kunnen worden toegelaten verenigingen en andere rechtspersonen, die zich (mede) ten doel
stellen het bridgespel te beoefenen.
Hun statuten en reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten van de BridgeBond.
Om als vereniging lid te worden van de BridgeBond is het niet noodzakelijk de verenigingsstatuten
notarieel te laten bekrachtigen.
Artikel 4 uit het Huishoudelijk Reglement van de BridgeBond
1. Verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen die het bridgespel (doen) beoefenen en lid
wensen te worden van de NBB, geven daarvan schriftelijk kennis aan het Bondsbestuur. Het
Bondsbestuur beslist over de toelating. Het Bondsbestuur kan aan de toelating voorwaarden
verbinden.
2. Van de beslissing over de toelating wordt door het Bondsbestuur schriftelijk kennis gegeven aan
het in artikel 4, 3e lid van de statuten bedoelde districtsbestuur en aan het kandidaat-lid. Ingeval
het kandidaat-lid als lid wordt toegelaten, gaat de kennisgeving aan het kandidaat-lid vergezeld
van exemplaren van de statuten en reglementen van de NBB alsmede van de mededeling bij
welk district het zich als lid dient aan te sluiten.
3. Zowel een afgewezen kandidaat-lid als het betrokken districtsbestuur hebben recht van beroep
op de wijze als is bepaald in artikel 5 lid 3 van de statuten.
4. Een lid moet ten minste twaalf clubleden tellen. Het Bondsbestuur kan van deze bepaling
dispensatie verlenen na advies bij het betrokken districtsbestuur te hebben ingewonnen.
Duur en ingangsdatum lidmaatschap BridgeBond
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.
Het lidmaatschap kan op elke eerste van de maand ingaan, met dien verstande dat de
verwerkingstijd tussen aanmelding en ingangsdatum gemiddeld twee weken bedraagt.
De dienstverlening voor wat betreft de toezending van het maandblad BRIDGE aan de leden kan
alleen worden gegarandeerd indien de ledenlijst voor de 5e van de maand voorafgaande aan de
ingangsdatum van het lidmaatschap bij de BridgeBond is ingeleverd.
Gewenningssubsidie
Teneinde de drempel van toetreding zo laag mogelijk te maken kent de BridgeBond een
subsidieregeling.
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.
Indeling in district
De vereniging wordt ingedeeld bij een district en is daarmee ook verplicht lid van dit district. Er zijn
districten die naast de NBB-contributie een regeling kennen waarbij een geringe bijdrage per lid
wordt gevraagd.
Verenigingsleden
De vereniging is verplicht alle clubleden op te geven aan de BridgeBond, ook diegenen die al op
andere wijze lid zijn van de BridgeBond.

B.

NBB-Basisclub

Als lid kunnen worden toegelaten verenigingen, andere rechtspersonen of organisatoren, die (mede)
bridgedrives organiseren.
Hun statuten en reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten van de NBB.
Artikel 4 uit het Huishoudelijk Reglement van de NBB
1. Verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen die het bridgespel (doen) beoefenen en lid
wensen te worden van de NBB, geven daarvan schriftelijk kennis aan het Bondsbestuur. Het
Bondsbestuur beslist over de toelating. Het Bondsbestuur kan aan de toelating voorwaarden
verbinden.
2. Van de beslissing over de toelating wordt door het Bondsbestuur schriftelijk kennis gegeven aan
het kandidaat-lid.
3. Een afgewezen kandidaat-lid heeft recht van beroep op de wijze als is bepaald in artikel 5 lid 3 van
de statuten.
Duur en ingangsdatum lidmaatschap NBB
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.
Het lidmaatschap kan op elke eerste van de maand ingaan, met dien verstande dat de
verwerkingstijd tussen aanmelding en ingangsdatum gemiddeld twee weken bedraagt.
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.

KOSTEN VAN HET LIDMAATSCHAP VAN DE BRIDGEBOND
A.

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.
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%
Korting 3e kalenderjaar:
20%

Vereniging wordt lid tussen 1-7 t/m 31-12
Korting 1e kalenderjaar:
70%
Korting 2e kalenderjaar:
40%
Korting 3e 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
Gewoon lid
1e kalenderjaar (incl: 60% korting):
2e kalenderjaar (incl: 40% korting):
3e kalenderjaar (incl: 20% korting):
4e kalenderjaar en verder:

Gewoon dubbellid
€ 8,80 1e kalenderjaar (incl: 60% korting):
€ 13,20 2e kalenderjaar (incl: 40% korting):
€ 17,60 3e kalenderjaar (incl: 20% korting):
€ 22,00 4e kalenderjaar en verder:

€ 4,40
€ 6,60
€ 8,80
€ 11,00

Gewoon lid
Persoon die nog niet via een andere bij de BridgeBond aangesloten vereniging lid is (StepBridge
uitgezonderd, zie hieronder).
Gewoon dubbellid
Persoon die al lid is van een andere bij de BridgeBond aangesloten vereniging.
Bij die vereniging wordt de contributie bij lid worden van een tweede bij de NBB aangesloten
vereniging automatisch verlaagd naar € 11,00 (elke vereniging betaalt een gelijk deel).
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 € 22,00 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 € 21,50.

Individuele/Recreatieve leden
Indien een persoon individueel lid is van de NBB, dan wordt bij aanmelding van de niet-aangesloten
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.

B.

NBB-Basisclub

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) aan de vereniging berekend.
Als een club later in het jaar lid wordt, wordt de basisbijdrage naar rato in rekening gebracht (met
een minimum van €75).
De basisbijdrage bedraagt m.i.v. 1-1-2018: € 150,00
De hoogte van het basisbedrag wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NBB.
Toeslag niet NBB-leden
Voor niet NBB-leden betaalt de vereniging € 0,75 per speler per dag.
Deze heffing voor niet-NBB spelers wordt achteraf betaald, door middel van een boeking op de
rekening courant eens per maand (na een wachttijd van vier weken). Clubs en organisaties hebben 4
weken de tijd om een gecorrigeerde uitslag, waarin NBB-lidnummers zijn toegevoegd te uploaden.

