
Uitspraak bestuur (25 april 2016): ook ereleden zijn contributie-plichtig

VRAAG: De ALV van 13 april 2016 heeft het bestuur gevraagd uit te zoeken of ereleden van 
Noppes nu wel of geen jaarcontributie in euro's behoren te betalen.

ANTWOORD: Het bestuur heeft zich hierover gebogen en is tot de slotsom gekomen dat 
ereleden contributie moeten betalen. De onderbouwing vindt u hieronder. 

Contributieplicht, de Wet, en de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Noppes

In de wet is weinig geregeld voor verenigingen, dit wordt overgelaten aan de Statuten en het Huishoudelijk  
Reglement (HR) van de betrokken vereniging. Uiteraard zijn de reglementen van andere verenigingen dan 
Noppes niet van toepassing op (de leden van) Noppes. 

In ons HR (zie onze website) worden in art. 1 een viertal typen van Noppesleden gedefinieerd: 
1.1: gewone leden (GL); 1.2: zakelijke leden (ZL); 1.3: buitengewone leden (BL); en 1.4: ereleden (EL). Alleen 
BL zijn vrijgesteld van contributie. Echter, een persoon kan nooit langer dan twee jaar BL zijn en wordt dan 
geacht GL of ZL te worden (en contributie te gaan betalen) of zijn lidmaatschap van Noppes te beëindigen. 

In art. 6 van het HR staat nogmaals geregeld dat alle leden contributie moeten betalen.

Op basis hiervan is duidelijk dat ereleden net als andere leden contributie moeten betalen. Het bestuur 
volgt die lijn. Verandering van het HR op dit punt lijkt ons ook niet opportuun: het principe van gelijkheid  
vinden we hier prevaleren boven het belang van een (ere)lid. 

Het erelidmaatschap

Het lijkt erop dat er enige verwarring is ontstaan omtrent het begrip erelid. Bij het verstrekken van het  
erelidmaatschap gaat het om erkentelijkheid en waardering, niet om beloning. Het toevoegen van een 
financieel motief aan het verstrekken van een erelidmaatschap is niet wenselijk. De vereniging Noppes 
heeft als enige inkomsten de contributies van de leden en daarmee een zeer klein budget. 

Beloningen in euros

Noppes heeft geen subsidie of andere vormen van euroinkomsten dan de ledencontributies. Als een lid 
meent dat hij/zij een financiele vordering heeft op Noppes dan kan dit lid hiervoor een rekening
indienen bij het bestuur. Wij wijzen er op dat het werk dat door leden voor Noppes wordt verricht in
principe vrijwilligerswerk is. Voor een eurovergoeding moeten goede argumenten aanwezig zijn. Art. 15.9 
en 15.10 van het HR bepalen dat alle vergoedingen aan noppesleden en derden alleen gedaan kunnen 
worden met het akkoord van bestuur.

Namens het bestuur, 
Floris Hollestelle (voorzitter Noppes)


