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Voorgestelde aanpassingen in de contributie structuur van DNA m.i.v. 2020 

 

1. Inleiding 

DNA is de vereniging van verenigingen. Het lidmaatschap van DNA staat open voor verenigingen en 

hun verenigingsbureaus. De hoogte van de contributie hangt af van de grootte van het 

verenigingsbureau. Het huidige contributiemodel voor verenigingen en 

verenigingsmanagementbureaus ziet er als volgt uit. 

 

Categorie contributie Congreskaarten Deelname Q-sessie Vm Aantal* 

Indv. Vpn lid €    295,00 0 Individueel lid 1 28 

1-5   €    900,00  1  iedereen  1  34 

6-10  € 1.200,00  1  iedereen  1  31 

11-25  € 2.000,00  2  iedereen  2  32 

26-50  € 3.000,00  3  iedereen  3  15 

51- 500  € 5.000,00  4  iedereen  5  23 
(* indicatie aantallen per september 2018, bedragen zijn exclusief btw) 

 

2. Evaluatie 

Na 3 jaar met het contributiemodel te hebben gewerkt zijn er een aantal punten waarop 

aanpassingen opportuun lijken. De aanpassingen komen voort uit ervaringen met het 

contributiemodel in de praktijk. Zo wordt geconstateerd dat voor de kleine verenigingsbureaus, 

bestaande uit 0, 1 of 2 personen, de contributie van € 900,- een forse investering is. Dit weerhoudt 

een heel aantal kleine bureaus om lid te worden. Voor de grote bureaus geldt dat de categorie 51-

500 leden een groot verschil in omvang van de begroting met zich meebrengt en echt grote 

verenigingen misschien meer zouden willen investeren in DNA.  

Verder valt de categorie individuele VPN leden op. Zij zijn de uitzondering op de regel dat alleen 

verenigingen lid zijn van DNA. Achter het lidmaatschap van de vereniging (het gehele 

verenigingsbureau) zit als filosofie dat DNA alle medewerkers van het verenigingsbureau wil 

bedienen met o.a. de Q sessies en de netwerkbijeenkomsten. Om het contributiemodel naar alle 

leden (en potentiele leden) uitlegbaar te houden, vraagt dit om een aanpassing. Hieronder staat de 

voorgestelde aanpassingen voor de hierboven genoemde categorieën. 
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3. Kleine verenigingsbureaus, 0-2 personen 

Voor de hele kleine verenigingsbureaus zouden we als DNA een “light” lidmaatschap willen 

introduceren. Dit houdt in dat het voor deze bureaus mogelijk wordt om ervoor te kiezen de 

congreskaart en VM uit de contributie te laten. 

De kleine bureaus kunnen daarmee voor € 400,- lid worden van DNA. Ze hebben dan geen recht op 

een congreskaart en ontvangen VM niet. Wel krijgen ze de digitale nieuwsbrief, kunnen ze naar alle 

Q sessies, de voorjaars en najaarsbijeenkomst en lid worden van de DNA netwerken (die er eerder 

niet waren). 

Abonnement met VM (en zonder congreskaart) komt op € 500,- 

4. Grote verenigingsbureaus 

Voor de grote verenigingsbureaus gaan we onderzoeken of er draagvlak is voor een 

pluslidmaatschap. In het pluslidmaatschap wordt voor € 3000,- extra contributie het volgende 

aangeboden. 

- 50 % korting op de masterclass Innovatieve vereniging 

- Standaard alle nieuwe boeken (en 25% korting op extra aanschaf) 

- 50% korting op de DNA studiereis 

- Gratis toegang tot alle (ook de betaalde) DNA events 

- Onbeperkt toegangskaarten voor het DNA Jaarcongres 

 

5. Individuele VPN leden 

Bij de start van DNA is het VPN netwerk ondergebracht in de DNA structuur met de afspraak om dit 2 

jaar voort te zetten. Inmiddels is dit vier jaar geleden en is het tijd om in de contributiestructuur 

gelijkheid te scheppen voor alle leden. En de regel dat verenigingen lid zijn van DNA toe te passen. 

We stellen hierbij het volgende voor. 

De VPN leden die deel uitmaken van een vereniging met een verenigingsbureau met 3 personen of 

meer gaan met hun vereniging vallen in de gebruikelijke categorieën zoals deze hierboven staan 

vermeld. Daarbij geldt het aanbod dat de vereniging van het VPN lid het eerste jaar 25% korting op 

het lidmaatschap krijgt, en daarbij krijgen ze een opleidingsvoucher voor de masterclass de 

innovatieve vereniging voor maximaal 2 personen. Dit is met ingang van 2020. In het tweede jaar 

(2021)wordt dan het gebruikelijke contributiebedrag betaald. 

De VPN leden die op een verenigingsbureau werken met 0-2 personen kunnen met hun vereniging  

instromen in het light lidmaatschap, zoals hierboven beschreven. En krijgen 50% korting op de 

masterclass de innovatieve vereniging. 

VPN leden die ZZP’er zijn kunnen hun lidmaatschap omzetten in een ZZP partnership. En zullen 

daarmee lid af zijn en partner van DNA worden. Als de ZZP’er vooral op de inhoud wil halen en 

brengen bij DNA kan een lidmaatschap overwogen worden, waarbij additioneel bijvoorbeeld 

advertentieruimte kan worden ingekocht. 
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De bureau medewerkers van DNA zullen dit jaar elk VPN lid persoonlijk bezoeken en met het 

betreffende lid bekijken wat voor een ieder de passende optie is. 

6. Het voorstel voor het nieuwe contributiemodel voor verenigingen en 

verenigingsmanagementbureaus  is als volgt.  

Categorie contributie Congreskaarten Deelname Q-sessie Vm 

0-2 €400,-  0 iedereen 0 

0-2 €500,- 0 iedereen 1 (papier en digitaal) 

3-5   €900,-  1  iedereen  1  

6-10  €1.200,-  1  iedereen  1  

11-25  €2.000,-  2  iedereen  2  

26-50  €3.000,-  3  iedereen  3  

51- 500  €5.000,-  4  iedereen  5  

plus €8.000,- onbeperkt iedereen 5  
(Bedragen zijn exclusief btw) 

7. Indexering 

Tot op heden is de contributie van DNA niet geïndexeerd. Dit betekent dat we elk jaar relatief minder 

geld hebben om de dienstverlening op peil te houden. Vanaf 2020 vindt een index plaats op de 

contributie. We hanteren de cpi index. 


