
Politieke Partij Nieuwe Democratie

Lidmaatschapsbijdrage  Nieuwe Democratie juli 2020 tot 31 juni 2022.

Wij zijn bij onze activiteiten sterk afhankelijk van de lidmaatschapsbijdrage  van 
de leden. Daarom heeft de Partij als referentiekader richtlijnen naar draagkracht 
voor de lidmaatschapsbijdrage. U mag uiteraard afwijken van de richtlijn. Er is 
geen controle op de betaalde lidmaatschapsbijdrage  in relatie tot uw inkomen. 
De lidmaatschapsbijdrage bestaat uit de verplichte contributie vanwege de 
Wet Financiering Politieke Partijen en een vrijwillige extra bijdrage. Uiteraard 
zijn we blij met een extra bijdrage.
Als kennismaking met de partij geldt van juli 2020 tot juli 2022 een lage 
contributie van minimaal € 12,=jr.
De lidmaatschapsbijdrage  heeft Nieuwe Democratie hard nodig voor campagnes 
en partijactiviteiten zoals ledenvergaderingen, enquêtes, debatten, ledendagen, 
acties, opleidingen en trainingen (voor politiek talent, actieve leden, besturen en 
afdelingen), ledenwerfacties, trainingen en werving van vrijwilligers. 

Wij zullen de Belastingdienst vragen ons aan te merken als ANBI: een algemeen 
nut beogende instelling. De lidmaatschapsbijdrage inclusief de vrijwillige bijdrage
is dan van de inkomstenbelasting aftrekbaar en dat is fiscaal aantrekkelijk.

Richtlijn voor de lidmaatschapsbijdrage 1 juli 2020 – 31 juni 2022.

Minimum contributie van € 12,= is VERPLICHT
Inkomensafhankelijke richtlijn lidmaatschapsbijdrage NIET VERPLICHT

Hoogte 
bruto jaarinkomen

Lidmaatschapsbijdrage 
Per maand Per kwartaal Per jaar

€ 20.000 - €   35.000 €    3,= €    9,= €    36,=
€ 35.000 - €   50.000 €    6,00 €  18,00 €    72,=
€ 50.000 - €   80.000 €    9,00 €  27,00 €  108,=
€ 80.000 - € 100.000 €  12,50 €  37,50 €  150,=
Boven de  € 100.000 €  18,35 €  55,= €  220,=

Automatische incasso en betaling in termijnen 

De lidmaatschapsbijdrage  kan betaald worden via automatische incasso. Je kunt
de automatische incasso altijd stopzetten of wijzigen. Het alternatief is betaling 
na ontvangst van een (digitale) factuur, omdat de kosten van acceptgirobetaling 
te hoog zijn. Wijzigingen kunnen formeel alleen bij de volgende betalingstermijn 
ingaan. Belangrijk: de tenaamstelling van jouw rekening dient gelijk te zijn aan 
je persoonlijke gegevens zoals vermeld in onze ledenadministratie. Indien door 
jou gewenst en we hebben jouw e-mailadres, dan versturen we jouw 
lidmaatschapsbijdrage factuur per e-mail met een betaallink om direct de 
lidmaatschapsbijdrage  te kunnen voldoen. 
Postleden wordt met nadruk gevraagd portokosten te voorkomen door te betalen
met een automatische incasso.
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