
Nieuwsbrief januari 2023 
 

Zwem- en waterpolovereniging De Brabantse Dolfijnen  

Beste Leden, 
 
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan. We zijn het jaar begonnen met het 
kerstballentoernooi, dat we, omdat het pas op 5 januari plaats vond, hadden omgedoopt tot 
olieballentoernooi. Een geslaagde avond waar jong en oud een gezellig waterpolotoernooi 
heeft gespeeld. 
 
Afgelopen weekend heeft de wedstrijdgroep de thuiswedstrijd gezwommen. Met 3 andere 
verenigingen werden er goede tijden gezwommen. Een goed georganiseerde middag. 
 
De komende tijd staat er nog de feestavond op het programma. Noteer zaterdag 11 maart in 
je agenda. Dan zal er in de kantine van DKB een feestavond voor leden van DBD plaats 
vinden. 
  
Eind januari zal de automatisch incasso van de contributie 2023Q1 plaats vinden. De incasso 
over het 1e kwartaal bestaat, zoals elk jaar, uit de kwartaalcontributie (die gekoppeld is aan 
de activiteit en het aantal zwemmomenten per week) en de zogenaamde vaste component 
(dit betreft de kosten die we per lid per jaar aan de KNZB moeten betalen).  
  
De KNZB heeft helaas de tarieven met maar liefst 9% verhoogd. Hierdoor zijn de tarieven 
voor 2023: 

 lid zonder startnummer: €23 (was in 2022 €21) 
 lid <12 jaar met startnummer: €25 (was in 2022 €23) 
 lid vanaf 12 jaar met startnummer: €62 (was in 2022 €57) 

 
De kwartaalcontributie is dit kwartaal nog gelijk aan de contributie over 2022. Helaas heeft 
de vereniging ook te maken met prijsstijgingen (met name de badhuur wordt hoger door 
onder andere de stijgende energieprijzen). Welke consequenties dit heeft voor de 
contributie wordt de komende weken in kaart gebracht. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering zal de contributie voor 2023 vastgesteld worden. Een eventuele 
contributiestijging zal dan met de komende kwartalen verrekend worden. 
 
Op dit moment zijn we een gezonde vereniging met een solide eigen vermogen. Echter door 
de stijgende kosten dreigen we dit jaar een flinke hap uit het eigen vermogen te moeten 
nemen om de kosten op te vangen. We willen de contributie niet exorbitant te laten stijgen. 
Daarom gaan we kijken naar de mogelijkheden op het financiële vlak. In december hebben 
we een bijeenkomst gehad met een aantal gemeenteraadsleden. In deze bijeenkomst 
hebben we de raadsleden duidelijk proberen te maken waar wij als vereniging tegenaan 
lopen. Onze contributie is torenhoog vergeleken met andere verenigingen in Best. Op korte 
zeer korte termijn willen we met het College, de Raad en de ambtenaren in gesprek gaan om 
te voorkomen dat we de contributie fors moeten verhogen. Daarom zal de jaarvergadering 
in mei gaan plaats vinden. We hopen dan het totale plaatje te kunnen geven.  



 
 

 
Het zijn roerige tijden. Voor ons als bestuur de taak om hard voor jullie aan de slag te gaan 
met deze financiële uitdaging. We moeten er voor te zorgen dat we kunnen blijven 
zwemmen. We zullen er alles aan doen om te proberen de contributie niet te veel te laten 
stijgen. 
 
Denk je ons ergens mee te kunnen helpen, heb je ideeën, laat het ons dan weten. Ook als er 
vragen zijn, stel ze. We willen voorkomen dat er verhalen de wereld in komen die niet 
kloppen. Dus als er dingen onduidelijk zijn, stel de vraag dan aan ons. 
 
 
Met sportieve groet 
Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging DBD 
 


