
 

Voorstel contributieverhoging per 1 januari 2023 

 

Inleiding 

Het lidmaatschap van het KNHG is de afgelopen jaren niet verhoogd terwijl de kosten wel zijn gestegen. 

Desondanks gaf de begroting en de exploitatie daartoe geen aanleiding. De laatste keer dat de Algemene 

Ledenvergadering besloot tot een contributie verhoging was in 2018. Toen bedroeg de verhoging € 5 maar werd 

tevens het gratis studentlidmaatschap ingevoerd én de tarieven voor Jong KNHG niet verhoogd.   

Begroting 2023  

De conceptbegroting 2023 laat momenteel een tekort zien van een kleine 3.000 euro. Dit tekort valt te verklaren 

uit hogere personele lasten, hogere kosten voor het drukken van de BMGN als gevolg van een door de drukker 

doorberekende toeslag van een kleine twintig procent op de drukkosten én dalende opbrengsten uit 

abonnementen. 

Ontwikkeling lidmaatschap 

 

De inkomsten uit contributies fluctueren jaarlijks. In de begroting 2023 zijn deze begroot op € 45.000. Dat is een 

realistische aanname. De inkomsten uit abonnementen daarentegen lopen jaarlijks terug. Veel institutionele 

lidmaatschappen worden beëindigd, onder andere als gevolg van bezuinigingen bij bibliotheken en instituten 

maar ook onder invloed van publiceren in open access. De opbrengst in 2021 was nog maar 85 procent van de 

opbrengst in 2018. De procentuele daling in 2021 ten opzichte van 2021 bedroeg vijf procent. In de begroting 

2023 is dan ook rekening gehouden met een vijf procent lagere opbrengst van abonnementen. 

De lasten in de begroting worden jaarlijks op basis van de exploitatie van voorgaande jaren bepaald. De 

opgenomen bedragen zijn dan ook realistische kosten. 

Een van de manieren om de begroting sluitend te krijgen, is te kiezen voor een contributie verhoging. 

Voorstel 

1. Een contributieverhoging door te voeren per 1-1-2023 

2. Een verhoging € 5 voor gewone en seniorleden 

3. Geen contributieverhoging door te voeren voor Jong KNHG leden én gratis lidmaatschap voor studenten 

te handhaven. 

2018 2019 2020 2021

Contributies 48.570       45.757       47.018       45.388       

Abonnementen 15.473       14.408       13.868       13.223       


