Voorstel verhoging lidmaatschapsgeld BVJong naar € 75,00 met ingang van 1 januari 2023.
Vast te stellen tijdens de ALV van 12 april 2022.

Toelichting:
De afgelopen tien jaren is zijn de kosten voor het lidmaatschap van BVJong niet verhoogd.
Voor de komende jaren verwachten we meer activiteiten van BVJong en dus ook meer kosten.
Een belangrijk resultaat wat BVJong behaalt heeft is de realisatie van een eigen register Kinder- en
Jongerewerk bij Registerplein.
Hier zijn echter wel flinke kosten aan verbinden. Voor het maken van een nieuwe digitale omgeving
met database, aangepaste formulieren, bijhouden van de persoonlijke ontwikkelprogramma’s heeft
het Registerplein een deel van de kosten voorgefinancierd. BVJong moet die kosten de komende
twee jaar terug betalen.
Als gevolg van de nieuwe bestuursstructuur van BVJong met verschillende werkgroepen nemen ook
de werkzaamheden en activiteiten van de BVJong toe. Ook dit betekent dat er meer kosten gemaakt
zullen worden, denk alleen al aan reiskosten.
De BVJong wordt steeds meer erkend als belangrijke samenwerkingspartner en gesprekspartner in
landelijke en Europese overleggen en projecten. Een deel van die kosten zullen ook door BVJong
gedragen moeten worden.
Tot slot is en wordt de dienstverlening naar onze leden uitgebreid. Denk aan de zoomsessies,
landelijke acties, inventarisatie van door BVJong erkende opleidingen en trainingen, profileren van
het kinder- en jongerenwerk in het beroepsonderwijs en deelname aan verschillende onderzoeken.
Gelukkig worden ook steeds meer leden actief als het gaat om belangenbehartiging en profilering va
ons vakgebied op lokaal en nationaal niveau.
Al deze werkzaamheden met daarbij behorende uitgaven kunnen slechts gedeeltelijk gefinancierd
worden uit externe bronnen. Om er voor te zorgen dat de BVJong beschikt over voldoende eigen
financiële middelen is het noodzakelijk om het lidmaatschapsgeld te verhogen.
Voorstel: verhogen van het lidmaatschapsgeld naar € 75,00 met ingang van 1 januari 2023.
4 april 2022.
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