
Toelichting op punt 6 van de agenda alv De Laatste Eer 21-09-2021 

Het bestuur stelt voor: 

a) de contributie te handhaven op € 38,00 per jaar. 

b) de ledenkorting te verlagen van € 1.750,00 naar € 1.650,00. 

c) de ledenkorting voor de fondsleden vast te stellen op maximaal € 950,00. 

ad a) 

De hoogte van de contributie moet geen drempel zijn om lid te worden van onze vereniging. Daarom 

passen we bij voorkeur geen contributieverhoging toe.  

ad b) 

Het actuariële rapport (2021) laat zien dat we met een dekkingspercentage van 92% onder het 

vereiste dekkingspercentage van 105% zitten. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de 

rekenrente (1,75%) waarmee in dit rapport gerekend is. Momenteel is de rekenrente al gedaald naar 

1,5%, wat betekent dat het dekkingspercentage nog verder zal zakken als wij geen maatregelen 

nemen. De actuaris heeft aangegeven dat verlaging van de ledenkorting met € 100,00 betekent dat 

het dekkingspercentage voor nu op orde is.  

Ter verheldering: het actuariële rapport geeft aan over hoeveel reserve de vereniging moet 

beschikken om voor het laatste lid de ledenkorting uit te kunnen betalen. Nu de rente-inkomsten 

vrijwel nihil zijn en wij zelfs moeten betalen om ons vermogen te stallen, is er geen hogere wiskunde 

voor nodig dat vermogensgroei door rente achterwege blijft.  

ad c) 

In de jaren 90 heeft het bestuur leden de mogelijkheid geboden om tegen betaling van een 

eenmalige koopsom de contributie af te kopen. De zogenoemde fondsleden (± 60) die nu nog van 

deze regeling (afgeschaft in 2011) gebruik maken zouden dezelfde ledenkorting ontvangen als de 

contributieleden. De actuaris heeft aangegeven dat de hoogte van de ledenkorting in geen 

verhouding meer staat met de eenmalige koopsom die daarvoor ingelegd is. Voornaamste redenen: 

a) we ontvangen geen rente-inkomsten meer en  b) voor de contributieleden zijn 

contributieverhogingen toegepast en is de ledenkorting is verhoogd, de fondsleden zijn wel 

meegegaan met de verhoging van de ledenkorting, echter zonder dat daarvoor een aanvullende 

koopsom is berekend.  

Om scheefgroei tussen contributie- en fondsleden te voorkomen, moet een maximum worden 

gesteld aan de ledenkorting voor de fondsleden. Op advies van de actuaris is dit bedrag maximaal 

€ 950,00. Deze vergoeding is nog steeds flink hoger dan de eertijds gedane eenmalige koopsom. 

Fondsleden die voor de volledige ledensom in aanmerking willen komen, zijn een aanvullende 

koopsom verschuldigd en zijn met ingang van 2022 contributieplichtig. De hoogte van de aanvullende 

koopsom wordt per individueel lid berekend.       


