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Notitie tarieven aansluiting clubs en organisatoren 2020 

 
Per 2020 voeren we een aanpassing door op het aansluitmodel voor clubs en organisatoren (stichtingen).   
 
Organisatoren (stichtingen)  
Op dit moment kennen we 100 bij de KNWU aangesloten organisatoren. Na analyse is gebleken dat er 391 
wedstrijden georganiseerd worden ‘in samenwerking met’ door totaal 280 organisaties. Per 2020 gaan we 
deze optie niet meer toestaan en verplichten we alle organiserende organisaties zich direct bij de KNWU 
aan te sluiten. De organisaties die ‘in samenwerking met’ organiseren zijn vaak kleinere (buurt)comités, 
kleine organisaties van een lokale ronde etc. Het huidige KNWU aansluittarief (€594/jaar) voor deze groep 
is te hoog en niet op te brengen (zeker voor organisatoren van slechts 1 regionale wedstrijd per jaar) 
waardoor zij zich niet aansluiten bij de KNWU of een ‘in samenwerking met’ constructie aangaan met 
een bij de KNWU aangesloten organisatie. Echter is dit niet zuiver en loopt de wel netjes bij de KNWU 
aangesloten organisatie het aansprakelijkheidsrisico.   
 
De wijzigingen die we doorvoeren betreffen:  
 
� Het verlagen van het aansluittarief voor bestaande organisatoren: van €594 naar €300,-  
� Het toevoegen van een instapmodel voor ‘nieuwe’ organisatoren met ingroeimodel:    
� Aansluiting 1e jaar | 2020:€ 200  
� Aansluiting 2e jaar | 2021:€ 250  
� Aansluiting 3e jaar | 2022:€ 300  
� Voor deze groep wordt het eerste jaar geen afdracht gevraagd voor de afdeling danwel het district.   
� Organiseren in samenwerking met wordt niet meer toegestaan.  
 Controle hierop verloopt via MijnKNWU en de consuls.   
 
Als doel is gesteld om het aantal aangesloten organisatoren per 2020 van 100 naar minimaal 200 te 
brengen.   
  
Clubs  
We zien ook steeds meer clubs met interesse om aan te sluiten bij de KNWU die in eerste instantie tegen 
het jaarlijkse aansluittarief aan hikken. Zeker wanneer het clubs in oprichting of zonder licentiehouders 
(wedstrijdrijders) betreft. Om deze groep makkelijker de stap naar de KNWU te laten zetten voeren we per 
2020 een instapmodel voor clubs in.   
 
In dit instapmodel heb je als club wel beperkte rechten. Zo mag de club geen licenties aanvragen en niet 
hoger dan niveau 4 (ICW en clubwedstrijden) organiseren.   
 
Instaptarief clubs: € 300  
 
Als doel is gesteld om het aantal aangesloten clubs per 2020 van 215 naar 230/250 te brengen.  
 


