Contributieregeling HISWA Vereniging 2018
HISWA Vereniging kent ten aanzien van de contributie verschillende lidmaatschapsvormen
en bedrijfsvormen, te weten:





Leden: een onderneming die voldoet aan de lidmaatschapscriteria zoals genoemd in
de Statuten van HISWA Vereniging.
Buitengewone leden: een onderneming die voldoet aan vrijwel alle
lidmaatschapscriteria en waarover het bestuur tot toelating besluit zoals genoemd in de
Statuten van HISWA Vereniging.
Hoofdvestiging met filiaal: een onderneming die voldoet aan de lidmaatschapscriteria
zoals genoemd in de Statuten van HISWA Vereniging en waarvan het filiaal buiten de
vestigingsplaats van de hoofdvestiging ligt.
Moedermaatschappij met dochteronderneming(en): een onderneming die voldoet aan
de lidmaatschapscriteria zoals genoemd in de Statuten van HISWA Vereniging en die
onderling een vennootschappelijke binding kent.

Alle in deze regeling genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Eenmalig entreegeld:
éénmalig entreegeld bij toetreding
borg gevelschild

€ 345
€ 75

Contributie:
Leden

€ 1.790

Concernregeling:
Van toepassing op concerns waarvan de moeder geen activiteiten
heeft in de watersportindustrie, conform de Statuten van HISWA
Vereniging.
- Moeder- en 1 dochtermaatschappij
- Moeder- en 2 dochtermaatschappijen
- Moeder- en 3 dochtermaatschappijen
- Moeder- en 4 dochtermaatschappijen
- Moeder- en 5 dochtermaatschappijen
- Moeder- en 6 of meer dochtermaatschappijen: € 4.837
plus € 537 per extra dochtermaatschappij

€ 1.790
€ 2.688
€ 3.493
€ 4.211
€ 4.837

Van toepassing op concerns waarvan de moeder activiteiten heeft in
de watersportindustrie, conform de Statuten van HISWA Vereniging.
- Moeder- en 1 dochtermaatschappij
- Moeder- en 2 dochtermaatschappijen
- Moeder- en 3 dochtermaatschappijen
- Moeder- en 4 dochtermaatschappijen
- Moeder- en 5 dochtermaatschappijen
- Moeder- en 6 of meer dochtermaatschappijen: € 5.374
plus € 537 per extra dochtermaatschappij

€ 2.688
€ 3.493
€ 4.211
€ 4.837
€ 5.374

Vanaf 3 filialen buiten hoofdvestigingsplaats, per filiaal

€ 455
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Contributietoeslag werknemers: (indien van toepassing)
Personeelsleden (werkzaam naast één directeur/eigenaar)
Peildatum is 1 oktober 2017. Alle werkzame personen in de
watersportindustrie die meer dan 13 uur per week werken tellen
mee. Het totaal aantal gewerkte uren wordt opgeteld en gedeeld
door 38. Het cijfer achter de komma wordt verwaarloosd. Ook
werkzame personen van filialen en de dochtermaatschappijen tellen
mee.
1 persoon:
2 personen:
3 personen:
4 personen:
5 personen:
6 personen:
7 personen:
8 personen:
9 personen:
Daarna: t/m 24 personen: € 65 per extra werkzame persoon
24 personen:
Vanaf 25 personen:
€ 38 per extra werkzame persoon

€ 457
€ 766
€ 1.059
€ 1.319
€ 1.544
€ 1.739
€ 1.865
€ 1.976
€ 2.073
€ 3.048

HISWA–CAO bijdrage: (indien van toepassing)
Bedrijven waarop de HISWA-CAO van toepassing is:
(Let op: deze is algemeen verbindend verklaard.)
Basisbijdrage
en,
toeslag per werknemer waarop CAO van toepassing is
(voor berekening zie bovenstaande tabel “contributietoeslag
werknemers")

€ 274

€ 50

Er wordt separaat gefactureerd.
Bijdrage project campagne “Welkom op het water”:
Voor HISWA-leden geldt een verplichte bijdrage ten behoeve van de
driejarige promotiecampagne “Welkom op het water”.
Het betreft een project, waarover aan de leden minstens éénmaal
per jaar verantwoording wordt afgelegd. De grondslag voor de
bijdrage is de totale door het lid verschuldigde contributie over het
jaar. De bijdrage bedraagt 10% van deze grondslag en geldt voor
2016, 2017 en 2018.
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10% van
verschuldigde
contributie 2018

Kortingen:
Leden met beperkte omzet, die in het afgelopen boekjaar een bruto
omzet in de watersport hebben die lager ligt dan € 126.375,-. Hiertoe
dient op eerste verzoek een accountantsverklaring te worden
overgelegd. De accountsverklaring heeft betrekking op het boekjaar
2016 en heeft een geldigheid van 2 jaar.

Nieuwe leden, ongeacht de hoogte van hun omzet, ontvangen een
korting in het jaar van toetreding, plus in het volgende contributiejaar.

RECRON-leden:
bij concerns geldt de korting over de contributie van de betreffende
rechtspersoon. Bij filialen geldt de korting over de contributie voor de
hoofdvestiging en het eerste filiaal.
Voor leden met beperkte omzet geldt deze kortingen niet.
Moeder-/dochtermaatschappij ontvangt een korting op de contributie,
indien minimaal één dochteronderneming in de vestigingsplaats van
de moedermaatschappij ligt. Of indien de moeder niet actief is in de
watersportindustrie, er twee dochtermaatschappijen in dezelfde
vestigingsplaats liggen.

Branche-gerelateerde leden:
(groepen van) rechtspersonen die werkzaam zijn in een aan de
watersport gelieerde sector kunnen ter beoordeling van het
Algemeen Bestuur worden toegelaten tot het lidmaatschap met een
speciale, al dan niet tijdelijke, regeling voor wat betreft de hoogte van
de korting, de toegang tot diensten en activiteiten en de rechten en
plichten voor deze leden.
Gemaximeerde contributie:
De contributie voor leden is gemaximeerd op:
De contributie voor moeder/dochtermaatschappijen
en hoofdvestiging/filiaal is gemaximeerd op:
Let op: extra bijdragen (zoals de bijdrage voor de campagne
“Welkom op het water”) worden, indien van toepassing, bij dit bedrag
opgeteld.
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-/- € 841

-/- € 841

-/- € 537

-/- € 464

Maatwerk, ter
beoordeling
Algemeen
Bestuur

€ 6.270
€ 9.909

Toelichting:


Voor de korting vanwege beperkte omzet is men gehouden een accountantsverklaring
op te sturen over het voorgaande jaar vóór 1 december. Indien deze niet vóór
1 december voor het contributiejaar op het HISWA kantoor ontvangen is of indien deze
aangeeft dat de onderneming een omzet heeft hoger dan € 126.375,- wordt de korting
niet verleend. Uitstel kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 februari, bij verlenging
kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. De accountantsverklaring
heeft een geldigheidsduur van twee jaar.



De korting voor nieuwe leden wordt niet toegekend aan bedrijven die eerder lid zijn
geweest, tenzij dit lidmaatschap meer dan 2 jaar geleden is beëindigd.



Opzegging van het HISWA lidmaatschap voor het volgende contributiejaar dient per
aangetekend schrijven vóór 1 oktober van het lopende contributiejaar te geschieden.



Restitutie van contributie bij (vrijwillige) bedrijfsbeëindiging wordt niet verleend.



Indien een aanvraag voor een nieuw lidmaatschap binnen 1 maand na de
acceptatiedatum alsnog wordt ingetrokken, brengt HISWA Vereniging hiervoor € 250,behandelingskosten in rekening.



Conform art. 5.4 van de Statuten wordt het lidmaatschap aangegaan voor alle
verwante bedrijven met watersportactiviteiten. Controle kan plaats vinden via de
KvK gegevens.



De concernregeling geldt uitsluitend indien er een controlerend belang bestaat in het
dochterbedrijf.



Of er wel of geen sprake is van een hoofdvestiging met filiaal en/of een moedermaatschappij met dochteronderneming(en) kan mede aangetoond worden door een
uittreksel van de Kamer van Koophandel.



Er vindt geen stapeling van kortingen plaats zoals die zijn omschreven binnen de
contributieregeling. Leden die korting genieten op de contributie ontvangen ook geen
korting op tarieven van projecten en bij gecontracteerde partijen, zoals HISWA
Amsterdam Boat show, HISWA te water en de Stichting Commissie
Watersportopleidingen. Om in aanmerking te komen voor het ledentarief op de HISWA
Amsterdam Boat Show en de HISWA te water moet tevens het lid minimaal 6 maanden
zijn aangesloten, voorafgaand aan de eerste dag van de betreffende tentoonstelling.



Voor de goede orde wijst HISWA Vereniging erop dat het Algemeen Bestuur van
HISWA Vereniging op grond van haar Statuten gerechtigd is een lid uit het
lidmaatschap te ontzetten indien zij haar financiële verplichting jegens de Vereniging
niet (of niet tijdig) nakomt. Ook vervalt bij niet (of niet tijdige) betaling van de contributie
alle kortingen op producten en/of diensten van HISWA Vereniging, de leden van
HISWA Business Club en de beide HISWA tentoonstellingen die door RAI Amsterdam
en HMM Exhibitions B.V. worden georganiseerd.

4



HISWA Vereniging kan besluiten haar dienstverlening aan het betreffende lid stop te
zetten vanaf het moment dat verplichtingen niet worden nagekomen.



HISWA Vereniging en haar bedrijfsgroepen, afdelingen of commissies kunnen
besluiten, met inachtneming van de statuten, over te gaan tot een verplichte of
vrijwillige bijdrage voor bepaalde doelen dan wel andere al dan niet ledenbindende
besluiten nemen. Een overzicht van extra bijdragen is ter informatie toegevoegd
evenals een lijst van bindende besluiten.

Amsterdam, 6 december 2017
HISWA Vereniging
Postbus 37111, 1030 AC AMSTERDAM
Werfkade 2, 1033 RA AMSTERDAM
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