
MEMO 

Inleiding 

Eind 2017 heeft het bestuur KNHG ingestemd met een proef voor gratis-studenten lidmaatschap. 

Jong KNHG kan dit aanbod aan (BA-)studenten doen wanneer zij hun ‘rondje universiteiten’ doen. 

Wij hebben op het bureau hierover nagedacht en nadere stappen gezet. Zo is het KNHG afgelopen 

voorjaar overgegaan op een nieuw ledenadministratie systeem, Conscribo genaamd, dat het 

makkelijker en minder arbeidsintensief maakt de ledenadministratie te beheren en af te handelen. 

Dit was een voorwaarde voor het kunnen inrichten van een gratis studenten-lidmaatschap. 

Jong KNHG 

Op 20 februari 2018 heeft het bureau met vertegenwoordigers van het bestuur en Jong KNHG een 

brainstorm georganiseerd over een aantal zaken uit het Beleids- en Werkplan 2018-2020 die nadere 

invulling/aanscherping behoefden. Tijdens deze sessie bleek wederom dat vooral de groep 25 tot 30 

jaar, een precaire positie heeft. Dit is tevens de doelgroep van Jong KNHG. Deze doelgroep is 

afgestudeerd, op zoek naar een baan of in een (laag-betalende) positie als pdh-kandidaat of post-

doc. Voor deze groep stijgt het lidmaatschap na hun studiejaren van € 20 (studentenlidmaatschap) 

naar € 40 (regulier, zonder tijdschrift). Een forse stijging van kosten en reden voor velen om af te 

haken. Deze doelgroep binnen houden is voor de continuïteit in ledenaantal en duurzaamheid van 

de vereniging van groot belang. 

Ledenopbouw 

De overgang naar Conscribo heeft geleid tot een opgeschoonde database. Dit betekent ook iets voor 

de ledenaantallen. Op 1 juli 2018 was de ledenopbouw als volgt: 

Categorie aantal 

gewoon met tijdschrift - € 75 327 

gewoon zonder tijdschrift - € 40 377 

senior met tijdschrift - € 50 112 

senior zonder tijdschrift- € 25 77 

student met tijdschrift- € 45 76 

student zonder tijdschrift- € 20 86 

niet-betalende leden 19 

  totaal  1074 

 

In de eerste helft van  2018 zijn 50 nieuwe leden verwelkomd, daar tegenover staat dat het aantal 

afzeggingen per 1 januari 114 bedraagt.  

  



Voorstel  

Om aan alle bovenstaande ontwikkelingen tegemoet te komen doen wij het volgende voorstel voor 

een nieuwe tariefstructuur per 1 januari 2019.  

Soort Lidmaatschap Bedrag met abo Bedrag zonder abo Voorwaarden 

Studenten € 45 (onveranderd) Gratis - Ingaande bij 
ingang nieuw 
college jaar 
t/m einde 
volgend 
kalenderjaar 
(dus max 15 
maanden) 

- Tegen 
inlevering 
kopie 
collegekaart 
 

Jong KNHG  € 45 €20 - Ingaand na 
gratis 
lidmaatschap 

- Tot maximaal 
30 jaar 

Gewoon  € 75 € 40 - Van 31 t/m 70 
jaar 

Senior  € 50 € 25 - 71 jaar en 
ouder 

 

Indien de algemene ledenvergadering akkoord gaat met dit voorstel, zullen alle leden worden 

aangeschreven om hun lidmaatschapsinformatie te actualiseren. 

 


