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Ledenadministratie 
• 629 actieve leden, per saldo 7 meer dan vorig jaar 

o Hiervan 63 nieuwe leden 
o Hiervan 24 leden geregistreerd als donateur 
o Hiervan 29 leden een ANBI-regeling, waarvan voor 13 leden de regeling is ingegaan 
o Hiervan 7 leden gratis 

• 40 organisaties geregistreerd 
• 97 vervallen leden 

o Hiervan verwijderd vanwege wanbetaling: 65 leden 
o Hiervan opgezegd: 13 leden 
o Hiervan overleden: 7 leden 
o Hiervan verwijderd overig / onbekend: 4 leden 

• Van 101 leden hebben we geen e-mailadres 

Voorkeurenregistratie 
• Voorkeurformulier door34 leden ingevuld 
• 127 leden hebben hun Oever voorkeur aangepast 
• 186 leden hebben hun kalendervoorkeur aangepast 
• 7 leden hebben de ANBI-registratieformulieren opgevraagd 
• 137 leden hebben zich opgegeven voor de nieuwsbrief 

Contributiebetalingen 
• Er zijn 714 contributiebetalingen ontvangen, soms over meerdere jaren 
• Over 2019 gemiddeld ruim €19 
• Over 2020 gemiddeld ruim €25 
• Over 2021 gemiddeld bijna €26, 32% betaalt de standaard contributie, de rest meer 

Wij zijn blij met elke contributiebetaling! 
• 29 ANBI leden goed voor €2235 contributie-inkomsten, gemiddeld €76 per lid 
• Binnengekomen contributies 

o Over 2018/19: €310. Over 2020: €1.566. Over 2021: €15.952. Over 2022: €510 
• Oninbare contributies (overleden, opgezegd, latere jaren wel betaald, adres onbekend) 

o Over 2018:  177 Over 2019:  28 Over 2020:  29 Over 2021: 1  
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• Betalingsherinneringen 2021 
o Alle leden hebben in het begin van het jaar een contributiebrief/email ontvangen, 

tegelijk met de jaarbrief 
o Daarnaast wordt in de Oevers een oproep geplaatst om de contributie te betalen 
o 71 leden hebben 1 betalingsherinnering gekregen, deels brief, deels email 
o 38 leden hebben 2 betalingsherinnering gekregen, deels brief, deels email 
o 34 leden hebben 3 betalingsherinnering gekregen, deels brief, deels email 
o 32 leden hebben 4 betalingsherinnering gekregen, allen per brief 
o Over 2021 moeten nog 36 leden hun bijdrage betalen 

Nieuwsbrief en Kalender 
• 646 personen/organisaties ontvangen de nieuwsbrief 
• Betaald voor kalender 2021 (in 2020 en in 2021): 206 leden, gemiddeld €10,60 
• Betaald voor kalender 2022 (alleen in 2021): 165 leden, gemiddeld €13,10- 

 
 
 
 
Tom Koudstaal 
penningmeester 
6 april 2022 
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