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Plan aanpassing contributiesysteem 

1. Huidige situatie 

Tot op heden is het zo dat psychologiestudenten eenmalig inschrijfkosten van €20 betalen en 

jaarlijks €7,50 aan contributie betalen. Dit is een totaalbedrag van €27.50 bij het lid worden van 

VIP voor het eerste jaar. Dit is voor alle studenten gelijk, ongeacht Bachelor of Master student.   

Voor studenten die kort(er) lid zijn, vinden wij als bestuur de eenmalige inschrijfkosten samen 

met de jaarlijkse contributie van het eerste jaar te hoog. Wij willen graag masterstudenten en 

pre-masterstudenten stimuleren om ook lid te worden. Zij zijn ongeveer één jaar lid en één jaar 

lidmaatschap kost hen dan €27,50. De tweede reden waarom de eenmalige kosten te hoog zijn, 

is omdat studenten op het moment van schrijven geen studiefinanciering meer ontvangen. Om 

deze reden denken wij dat het veel geld voor eerstejaarsstudenten is om €27,50 te betalen, 

naast alle kosten die het gaan studeren met zich meebrengen.  

2. Het vervangen van het huidige systeem 

In het nieuwe systeem zouden we alleen een jaarlijks contributie bedrag willen en af willen van 

de eenmalige inschrijfkosten. De eenmalige inschrijfkosten zullen opgesplitst worden waardoor 

het jaarlijkse contributie bedrag hoger wordt.   

Voordelen van het nieuwe systeem zijn: Als er alleen een jaarlijks contributie bedrag is betalen 

studenten alleen voor de jaren dat ze daadwerkelijk lid zijn. Ze betalen aan het begin van hun 

lidmaatschap minder. Zo hebben ze minder hoge kosten aan het begin van hun studie. Studenten 

die voor hun Master korter lid zijn, hoeven minder te betalen.  

Nadelen van het nieuwe systeem zijn: Er zouden meer leden in hun tweede jaar lid af kunnen 

worden doordat het jaarlijkse contributie bedrag hoger is dan het huidige jaarlijkse contributie 

bedrag. Ze zouden door een hoger bedrag zich kunnen afvragen of ze nog VIP-lid willen blijven.  

Als invulling van het nieuwe systeem hebben we uitgezocht hoeveel een lid nu gemiddeld 

betaald voor zijn lidmaatschap bij VIP. Een lid is gemiddeld drie jaar lid. In zijn eerste jaar 

betaalt hij €27,50 en in zijn tweede en derde jaar €7,50, wat in totaal uitkomt op €42,50. Dat is 

gemiddeld €14,17. 

Ons voorstel is om het jaarlijkse contributie bedrag op €15,00 te zetten. We zouden graag een 

rond bedrag hebben en hebben hem naar boven afgerond om eventuele afmeldingen in het 

tweede lidmaatschapsjaar op te vangen.  

In de huidige situatie ontvangt VIP jaarlijks €27,50 van nieuwe leden en €7,50 van huidige 

leden. Als ons voorstel wordt goedgekeurd zal VIP komend jaar €15,00 van nieuwe leden 

ontvangen en €7,50 van bestaande leden. Omdat er minder inkomsten vanuit de nieuwe leden 

wordt ontvangen, zal VIP een jaarlijkse investering moeten doen om de mindere inkomsten te 

compenseren. Doordat er jaarlijks ongeveer 450 leden lid af worden en er ook een gelijkwaardig 

aantal nieuwe leden bijkomen, wordt de jaarlijkse investering vanuit VIP ieder jaar minder. Dit 

verlies wordt vervolgens terugverdiend. Dit betekent dat er dit jaar een verlies van € 12.610,08 

wordt gedraaid.  

Indien het plan wordt goedgekeurd, zal dit plan vanaf heden ingaan. Nieuwe leden betalen dan 

alleen een jaarlijks contributiebedrag en geen eenmalige inschrijfkosten. Voor de huidige leden 

verandert er niks. Zij blijven tot het einde van hun lidmaatschap bij VIP €7,50 betalen.  

 



 

 

 

 

 

  


