Voorstel tot contributieverhoging en -verandering.
Memorie van toelichting
De huidige contributie (€ 19,84 per jaar) is ontoereikend voor de
ambities, ja zelfs voor het als partij functioneren van de
piratenpartij.
Voor veel (aspirant) leden zou een flink hogere contributie geen
beletsel zijn.
Ik stel voor om een hoger (default contributie-)bedrag in te stellen,
met een uitzondering voor degenen voor wie het hogere bedrag bezwaarlijk
is. Daar vindt geen validatie op plaats.
Wie het lagere bedrag wil betalen mag dat, en is evenzeer welkom als lid
- het lidmaatschap is verder identiek. Een hoger bedrag levert geen
enkel voorrecht.
Rekenvoorbeeld.
Het default bedrag stellen we bv. op € 84.- (€ 7.- per maand), maar voor
wie dat bezwaarlijk is, is het mogelijk om € 19,84 per jaar te betalen.
Het zou fijn als de penningmeester ook een maandelijkse afdracht (van
minimaal zeg €5.-) kan faciliteren, maar dat maakt uitdrukkelijk geen
onderdeel uit van dit voorstel.
Het voorstel beoogt vierledig te zijn:
1. Er zijn twee contributiebedragen: Gewoon en laag - speciaal voor
mensen voor wie het gewone bedrag bezwaarlijk is. De mogelijkheid om een
hoger bedrag te betalen blijft bestaan.
2. Het lage bedrag is € 19,84/jaar.
3. Het gewone bedrag is € 84.-/jaar.
4. Van de betaling wordt op lid-niveau in de ledenadministratie alleen
bijgehouden dat hij voor deze contributieperiode plaats heeft gevonden,
niet de hoogte van het bedrag.
De aantallen bijdragen (laag/minder/gewoon/meer)
worden wel bijgehouden en jaarlijks aan de leden gerapporteerd.
Het lidmaatschap geeft dezelfde rechten en plichten ongeacht de hoogte
van het bedrag.
1 november 2017
Danny Werner
Ter verdere achtergrond:
Voorbeelden van hoe andere partijen dit doen.
SP: € 5.- per kwartaal ==> € 20.- per jaar
CDA (2016) : Allerlei jeugd familie en proef lidmaatschappen, min €
20.-, NORM: € 70.-

Groenlinks heeft een inkomensafhankelijk bedrag, van € 24.- (bij netto
maandinkomen < € 700) tot
€ 300 ( > €3000.-). Er is een vrijstelling mogelijk, dan kost het €
12.-.
2013:
http://www.locuta.nl/wat-kost-het-lidmaatschap-van-een-politieke-partij-in-[..]

