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WBTR 

Komende tijd wordt gekeken naar het hoe en wat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR) voor AGORA met zich meebrengt. Voorzitter Annemieke en penningmeester Lisanne zullen 

samen met andere leden aan de slag gaan met dit proces. We maken hierbij gebruik van het 

Stappenplan zoals opgesteld door de De Nederlandse Associatie (DNA) en het Instituut voor 

Verenigingen Branches en Beroepen (IVBB) met het 50% kortingstarief door onze koepel NOV. Een 

aantal wijzigingen zullen opgenomen dienen te worden in de Statuten. Ons voorstel is om in het 

najaar bij de alv de Statuten tegen het licht te houden en deze te updaten. De Statuten moeten nadien 

bij de notaris gewijzigd worden. 

  

TER STEMMING: 

 

Inflatieclausule       

De contributie voor AGORA is al jarenlang op hetzelfde peil gebleven. Ondertussen neemt de inflatie 

ieder jaar toe, in januari 2021 was dit bijvoorbeeld 1,6%. Ons voorstel is daarom om de contributie 

(start 2022) jaarlijks te verhogen gelijk aan de inflatie. Op deze manier houden we gelijke pas met de 

stijgende kosten. 

  

Tarief voor gepensioneerden 

Bij AGORA werken met diverse soorten lidmaatschap: 

• Enkelvoudig lidmaatschap;1 betalende coördinator vrijwilligerswerk per organisatie; 

• Collectief lidmaatschap; meerdere coördinatoren werkzaam binnen één organisatie ontvangen 

een staffelkorting; 

• Individueel lidmaatschap; coördinator is lid op persoonlijke titel en betaalt de contributie 

zelf/privé; 

• Aspirant lidmaatschap; leden die binnenkomen vanaf 1 oktober van het lopend kalenderjaar, 

zijn in dat kalenderjaar vrij gesteld van lidmaatschap. Zij betalen m.i.v. het  eerstkomend 

kalenderjaar (januari) het volledig jaarlidmaatschap. 

  

Daar zouden wij graag een extra categorie aan willen toevoegen voor gepensioneerde leden. Wie 

komen hiervoor in aanmerking? De persoon die in zijn of haar leven op enig moment lid was van 

AGORA gaat tijdens het lidmaatschap met pensioen. Tegen 50 % korting (2020 = € 67,50) kan deze 

persoon lid blijven of worden. Het lidmaatschap is verder gelijk aan een gewoon lidmaatschap en kent 

dezelfde rechten en plichten. 

  

 


