Tennis Alles-in-1 – tips voor factureren
Je kunt als vereniging je eigen Tennis Alles-in-1 pakket samenstellen, maar lidmaatschap én
deelname aan de competitie maken er altijd onderdeel van uit. Daarnaast kun je ervoor kiezen om één
pakket, of om meerdere pakketten naast elkaar, aan te bieden. De voordelen van één pakket
zijn dat het duidelijk is voor iedereen en dat het administratief makkelijker te verwerken valt. Het
voordeel van meerdere pakketten is dat je flexibiliteit biedt en het kan handig zijn als je bijvoorbeeld
winterlessen in de hal hebt.
Factureren
Bij het introduceren van Tennis Alles-in-1 op de vereniging is het dus essentieel om rekening te
houden met de inhoud van je pakket(ten) en de constructie vereniging en tennisleraar. Wanneer de
kosten van je pakket(ten) helder zijn, is het belangrijk om te kijken hoe je deze kosten gaat innen.
Bedenk daarbij dat als een lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december loopt, dat kinderen
moeten beslissen of zij in koude, donkere maanden door willen tennissen. Als zij één bedrag betalen
kan een lidmaatschap van 1 september t/m 31 augustus die extra drempel wegnemen.
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−

In je het bedrag elke maand, elk kwartaal, elk half jaar of 1x per jaar? Geef de optie om
gespreid te betalen. Maak de bedragen zo klein mogelijk, dus incasseer in de ideale situatie
per maand.
Een pakket met alleen contributie en competitie wordt volledig door de vereniging
gefactureerd aan de leden. Als de tennislessen in het pakket zitten, hangt het van de
constructie met de tennisschool/tennisleraar af hoe je het bedrag moet innen:
o Tennisleraar in loondienst: vereniging factureert het hele bedrag.
o Tennisleraar wordt gedetacheerd door een tennisschool:
de vereniging incasseert het totaalbedrag van het pakket. De tennisschool factureert
de trainingen van de leden aan de vereniging.
o Tennisleraar is zzp’er: de leden ontvangen twee facturen, een van de tennisleraar
voor de gevolgde tennislessen en een van de vereniging voor de overige kosten. Dit
moet op deze manier omdat zzp’ers hun onafhankelijkheid moeten kunnen aantonen
bij de Belastingdienst. Ondanks de twee facturen is het advies om wel één prijs te
communiceren.

Btw-tarieven
Het is dus belangrijk om goed af te stemmen wie het Tennis Alles-in-1 pakket factureert richting
ouders van jeugdleden. Hierbij is het goed om te kijken naar de verschillende btw-tarieven. Om de
juiste afweging te maken adviseren we om dit artikel en het opgestelde document over btw-tarief op
tennislessen vooraf goed door te nemen. Heb je nog vragen? Dan kun je deze stellen aan de KNLTB
Accountmanager.

