Betreft: opgave ledenaantal
Aan de leden van BALK,
Traditiegetrouw vragen we jullie elk jaar om in de maand december het ledenaantal van
jullie koor (exclusief dirigent of muzikale begeleiders) aan ons door te geven. Dat
ledenaantal is de basis voor het contributiebedrag, ook in 2022. Je kunt het ledenaantal
zelf invoeren via jullie ledenpagina op de website van BALK. Het aanpassen van het
ledenaantal is mogelijk van 1 december tot 31 december 2021.
Hoe werkt het?
•
•
•
•

Op de homepage www.balknet.nl vind je de tab ‘inloggen’.
Je klikt op ‘wachtwoord opvragen’; dat ontvang je vervolgens per e-mail.
Met het e-mailadres, dat bij de BALK administratie bekend is en het ontvangen
wachtwoord kan elk BALK-lid inloggen op de website.
Vervolgens kan het wachtwoord naar eigen wens worden aangepast.

Zodra je bent ingelogd, kun je alle gegevens inzien en wijzigen onder de tab ‘intranet’.
Je kunt ook een recente ledenlijst via de ledenpagina uploaden. Kijk ook even of de
andere vermelde (contact)gegevens nog kloppen en wijzig ze als dat nodig is.
Contributietarief 2022
Het tarief voor de contributie per lid blijft gelijk aan afgelopen jaar, namelijk € 8,90.
Voor jeugdleden t/m 18 jaar is dat € 3,50. Voor jeugdkoren is er een apart veld
beschikbaar om het aantal jeugdleden door te geven. Koren met meer dan 200 leden,
krijgen een korting van 10% op het totale contributiebedrag.
NB Sinds 2019 betalen leden die bij meerdere BALK-groepen zingen ook meerdere malen
lidmaatschapscontributie. Voorheen was er sprake van een korting maar die is helaas
niet meer van toepassing omdat daarvoor een erg omslachtige facturatie nodig was.
Compensatieregeling jaarlicentie 2020/2021
In verband met coronabeperkende maatregelen door de overheid heeft BUMA een
compensatieregeling jaarlicentie opgesteld. Het gaat om een compensatie voor de
BUMA-afdracht over de maanden dat niet mocht worden gezongen. Het totale bedrag
aan BUMA-compensatie - te weten € 1,98 per koorlid - wordt verrekend met de BALKjaarcontributie 2022. Daarmee verandert het contributiebedrag naar € 6,92 voor leden
en € 1,52 voor jeugdleden.
Contributiefactuur 2022
Begin volgend jaar ontvangt je koor de contributiefactuur per e-mail. Als op jullie
ledenpagina (zie hierboven bij ‘Hoe werkt het’?) de naam en het adres van de
penningmeester is ingevoerd, gaat de factuur naar hem/haar. Zo niet, dan ontvangt de
contactpersoon de factuur. Let op! BALK houdt het ledenaantal van 2021 aan als
het ledenaantal niet vóór 31 december a.s. is ingevoerd. Dat kan daarna niet
meer worden aangepast.
Alvast bedankt!
Hartelijke groet,
Léontine van Duin,
BALK bureau

