Reglement Contributie en einde lidmaatschap
conform artikel 10 en artikel 11 van de gewijzigde statuten van de vereniging Berkellandse Zwem
Combinatie zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 27 november 2018

Artikel 1 Contributie
Lid 1

De contributie bestaat uit twee delen, een verenigingsdeel en een deel bijdrage KNZB.
Beide delen worden op de website van de vereniging gepubliceerd.
a) De hoogte van het verenigingsdeel wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering
vastgesteld.
b) De bijdrage KNZB wordt per kalenderjaar door het bestuur vastgesteld aan de hand van
hetgeen de KNZB aan de vereniging in rekening brengt.

Lid 2

De contributie wordt geïnd middels een automatische incasso die bij aanvang van het
lidmaatschap, tot wederopzegging door het lid wordt afgegeven.

Lid 3

Contributie is verschuldigd gedurende de duur van het lidmaatschap.

a) De bijdrage KNZB is verschuldigd voor een volledig kalenderjaar voor elk jaar waarin men lid
van de vereniging is (geweest).
b) Het verenigingsdeel is verschuldigd tot het moment van opzegging van het lidmaatschap,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.
Lid 4

Bij (elke) inschrijving is men een inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte hiervan wordt door het
bestuur jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website van de vereniging.

Artikel 2 Opzeggen lidmaatschap
Lid 1

Het lidmaatschap kan vier keer per jaar worden opgezegd, per 31 maart, 30 juni,
30 september en 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Lid 2

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, conform artikel 26 van de statuten, worden
opgezegd uiterlijk één kalendermaand voor de in lid 1 genoemde data.
Opzegging bij voorkeur via het e-mailadres ledenadministratie@schuurman-bzc.nl

Lid 3

Het lidmaatschap eindigt bij opzegging conform lid 2, per de eerstvolgende in lid 1 genoemde
datum mits een lid aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit het
lidmaatschap van de vereniging en de KNZB.

Lid 4

Eventuele overschrijving naar een andere bij de KNZB aangesloten vereniging kan pas plaats
vinden nadat het lidmaatschap conform dit artikel formeel is beëindigd.

Artikel 3 Betalen contributie
Lid 1

Contributie kan uitsluitend via een automatische incasso worden voldaan.

Lid 2

Contributie wordt volgens het volgende schema geïnd:
- elke maand – dus 12 maanden in een jaar - wordt de contributie geïnd, inclusief 1/12e deel
van de bijdrage KNZB;
- voor nieuwe leden wordt in de eerste maand het inschrijfgeld geïncasseerd;
- voor nieuwe leden (1e maal lidmaatschap) wordt het deel bijdrage KNZB voor de periode
waarin zij geen lid zijn geweest, gedragen door de vereniging. Voor opvolgende
lidmaatschappen geldt deze korting/tegemoetkoming nadrukkelijk niet.
- voor leden die in de loop van het jaar opzeggen wordt in de maand van de laatste
contributie-inning of de maand erop de bijdrage KNZB geïncasseerd die voor het resterende
deel van het jaar nog afgedragen moet worden aan de zwembond.

Artikel 4 Verschuldigde bedragen
Lid 1

De verschuldigde bedragen zullen maandelijks, achteraf, per automatische incasso worden
geïnd in de laatste week van de maand.

Lid 2

Indien een lid niet aan zijn of haar financiële verplichtingen voldoet kan het bestuur besluiten
over te gaan tot het invorderen van het verschuldigde bedrag. Eventuele extra kosten die
voorvloeien uit het invorderen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van het
betreffende lid.

Lid 3

Indien een lid niet aan zijn of haar financiële verplichtingen voldoet kan het betreffende lid
geen aanspraak meer maken op de rechten die kleven aan het voor het lid geldende
lidmaatschap.

Artikel 5 Hardheidsclausule
In die situaties waarin dit reglement niet voorziet of in die situaties waarin strikte uitvoering van de
bepalingen uit dit reglement leiden tot situaties die niet redelijk en billijk worden geacht door het
bestuur, beslist het bestuur.
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