Tennis Alles-in-1 – tips voor factureren
Bij het introduceren van Tennis Alles-in-1 op de club is het essentieel om rekening te houden met de
inhoud van de verschillende pakketten en de constructie vereniging – tennisleraar. Hieronder vind je
de verschillende pakketten die de KNLTB als voorbeeld aanbiedt en daaronder een beschrijving van
hoe de facturering dan dient plaats te vinden.
Tennis Alles-in-1 Basis
Tennis Alles-in-1 Plus
Tennis Alles-in-1 Top

Lidmaatschap en competitie
Lidmaatschap, competitie en tennisles
Lidmaatschap, competitie, tennisles, alle clubactiviteiten

Tennis Alles-in-1 Basis:
Facturering van de bijdrage levert voor de vereniging geen problemen op.
Advies: Bepaal het jaarbedrag en incasseer 1/12 deel maandelijks.
Tennis Alles-in-1 Plus & Tennis Alles-in-1 Top
➢ Lidmaatschap: van 1 januari tot en met 31 december
➢ Zomertraining: april tot en met september
➢ Wintertraining: oktober tot en met maart
•

Tennisleraar in dienst: Vereniging factureert/int de totale bijdrage. Maandelijkse bedrag is te
bepalen.

•

Tennisleraar wordt “gedetacheerd” door een tennisschool.
o Bepaal het jaarbedrag door de contributie, zomertraining en wintertraining bij elkaar op
te tellen. De wintertraining betreft twee seizoenen, dus daar moet rekening mee worden
gehouden. Aan het begin van het jaar moet al worden nagedacht over de wintertraining
die in oktober van dat jaar begint, met de bijbehorende kosten
o De tennisschool dient de trainingen zodanig te factureren aan de vereniging dat dit
makkelijk aan het juiste seizoen kan worden toegerekend. Afhankelijk van de situatie is
dit inclusief 21% BTW, als het alleen lesgeven betreft of inclusief 6% (2019: 9%) BTW bij
gelegenheid geven tot sportbeoefening.
o Het totaalbedrag wordt vastgesteld en 1/12 deel wordt maandelijks door de vereniging
geïncasseerd. De BTW is kosten voor de vereniging, dus bij de doorberekening dient de
BTW in het totaalbedrag te worden verrekend.

•

Tennisleraar is ZZP-er en geeft training bij één vereniging.
o Bepaal het jaarbedrag door de contributie, zomertraining en wintertraining bij elkaar op
te tellen. De wintertraining betreft twee seizoenen, dus daar moet rekening mee worden
gehouden. Aan het begin van het jaar moet al worden nagedacht over de wintertraining
die in oktober van dat jaar begint, met de bijbehorende kosten
o De tennisleraar moet de bijdrage zelf in rekening brengen bij de ouders. Afhankelijk van
de situatie is dit inclusief 21% BTW, als het alleen lesgeven betreft of inclusief 6% (2019:
9%) BTW bij gelegenheid geven tot sportbeoefening.
o De vereniging brengt de overige bijdragen in rekening bij de ouders.
o Stel de ouders op de hoogte dat er maandelijks twee bedragen worden geïncasseerd,
namelijk 1/12 deel van de bijdrage vereniging en 1/12 deel bijdrage training. Totaal
vanzelfsprekend het totaalbedrag voor Tennis Alles-in-1 Plus en Top.

