
 Uitgangspunten: 

Huidige inkomstenbronnen: 
➢ Subsidie RvR: € 37.500,- 
➢ Contributie: € 46.000,- 
➢ Opleidingen: € 12.000,-   

Besluit van RvR om de subsidie af te bouwen in 3 jaar:  
➢ 2018 € 30.000,-  
➢ 2019 € 30.000,- 
➢ 2020 € 10.000,- 

Huidige kostenstructuur:  
➢ € 90.000,-  

Aantal leden 160 (nu 166 maar wij verwachten nog een aantal afmeldingen)  

Huidige contributie:  
➢ € 303,26 (geïndexeerd) 

Huidige kosten per PE punt voor leden:  
➢ € 45,83 

Ledenbestand: 

➢ +/- 60 leden zijn eenmanszaken 
➢ +/- 40 leden vormen een kantoor met 2 personen 
➢ +/- 60 leden zijn werkzaam in een organisatie met 3 of meer bewindvoerders WSNP. 

——————————————————————————————————————————— 

Huidige doelstellingen  
We behartigen de belangen van leden door:  
➢ Ondersteuning en oplossingsgericht handelen in de dagelijkse Wsnp praktijk. 
➢ Ingang bewerkstelligen bij rechtbanken en politiek zodat de WSNP bewindvoerder breder 

inzetbaar is.   
➢ Invloed uitoefenen door verdere verbinding met ketenpartijen.   
➢ De Wsnp is een goed instrument, wat actief uitgedragen moet worden.  
➢ Kennis en kwaliteit te vergroten door middel van de opleidingstak.  
➢ Adviesfunctie voor leden, ketenpartijen en politiek op het gebied van beleid en uitvoering. 
➢ Werving van leden 

Gezien de dynamische ontwikkelingen in de markt zal de beroepsvereniging continue deze 
doelstellingen toetsen en aanpassen/uitbreiden aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Om 
ons bestaansrecht te borgen, moeten wij de middelen hebben om deze doelstellingen te realiseren.  

Om dit moment heeft een lid de volgende uitgaven via de BBW: 
Contributie  303,26 
12 x PE  punten 550,-  (2 x € 275,-)  
  ———— + 
Totaal  853,26 

Dit is ruim 300,- goedkoper dan uw verplichte PE punten in te kopen bij derde organisaties met 
gemiddelde tot hoge kwaliteit onderwijs.   
Wij hebben een vijftal onderwijsinstellingen bekeken waarbij het gemiddelde per PE punt uitkomt 
op € 97,98. Dit zou de volgende kosten met u meebrengen: 12 x € 97,98 = € 1.175,76 per jaar 

Op dit moment heeft u een inkoopvoordeel op uw PE punten, inclusief uw vertegenwoordiging.  

  !  



Om door te gaan als professional beroepsvereniging dienen we onze kostenbegroting dekkend te 
hebben en waarbij onze reserves gezond blijven. Daarom zullen wij de inkomstendaling op subsidie 
moeten opvangen. 

—————————————————————————————————————————— 

Dit kan op een aantal manieren en verdeeld over de tweetal inkomstenbronnen. 

➢ Optie 1:  
Wegvallen subsidie omslaan naar het aantal leden en derhalve de contributie evenredig te 
verhogen. Wegvallen subsidie 35K / 160 leden = 218,75 —> verhoging contributie. 

➢ Optie 2:  
Wegvallen subsidie voor 50% verdisconteren in verhoging contributie en voor 50% d.m.v. het 
verhogen van de PE prijs. Bijvoorbeeld: 50% van 35K / (100 cursisten x 12 punten) = 14,58 
verhoging PE prijs. 

➢ Optie 3:  
Lidmaatschap (inclusief subsidie tekort)  zal afhankelijk worden gesteld van het totaal 
aantal benoemingen gedurende het jaar.  

Voordeel optie 1:  
➢ Vooraf zekerheid dat begroting sluitend is. 

Voordeel optie 2:  
➢ Ook externe cursisten dragen bij aan het wegvallen contributie (10%??) 

Nadelen optie 2:  
➢ mocht u kiezen een aantal PE punten extern in te kopen zult u in verhouding duurder uit 

zijn. 
➢ per jaar een onzekerheid of er voldoende PE punten verkocht kunnen worden om de 

begroting sluitend te krijgen.  

Voordeel optie 3:  
➢ Omslagstelsel waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Waardoor leden in 

een teruglopend arrondissement zich langer kunnen permitteren om lid te blijven. 

Nadeel optie 3:  
➢ Ingewikkeld systeem van heffen waarbij leden hun zaakaantallen moet doorgeven aan het 

bestuur. 

Tijdens de vergadering gaan wij in groepjes uiteen waarbij elke groep een optie, zoals hierboven 
geschetst, gaat bediscussiëren  
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