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REGLEMENT VAN CONTRIBUTIE  

van Sociëteit De Vereeniging als bedoeld in artikel 07 lid 3 Statuten 2011  

 

Artikel 01: DEFINITIES  

 

1. In dit reglement wordt verstaan onder:  

- Gewoon lid: het lid als bedoeld in artikel 04, lid 2, 4 Statuten,  

- Buitenlid: het lid als bedoeld in artikel 04, lid 3 Statuten,  

- Aspirant-lid: het lid als bedoeld in artikel 03, lid 2 Statuten,  

- Entreegeld: het entreegeld als bedoeld in artikel 07, lid 2 Statuten,  

- Contributie: de contributie als bedoeld in artikel 07, lid 1 Statuten,  

- Een lidmaatschapsjaar is gelijk aan een kalenderjaar als bedoeld in artikel 01, lid 5 Statuten.  

 

Artikel 02: ENTREEGELD  

 

1. Gewone leden zijn bij hun toelating een entreegeld verschuldigd, te voldoen voor het 

einde van de maand volgende op die, waarin zij als lid werden toegelaten.  

 

Artikel 03: CONTRIBUTIE  

 

1. De contributie varieert naar lidmaatschapscategorie, waarbij twee tariefgroepen worden 

gehanteerd, t.w.  

a. Tariefgroep 1: 100% voor gewone leden;  

b. Tariefgroep 2: 50% voor buitenleden.  

2. Voor de vaststelling van de categorie geldt als peildatum 1 januari.  

3. Leden die in de loop van het jaar lid zijn geworden, betalen in dat jaar zoveel twaalfden 

van de vastgestelde contributie, als er in dat kalenderjaar nog hele maanden resteren. De 

contributie en het entreegeld dienen te worden betaald vóór het einde van de eerste maand 

volgend op die waarin het lid is aangenomen.  

4. Aspiranten betalen per maand een contributie die gelijk is aan het per maand voor de 

gewone leden geldende bedrag.  

5. De penningmeester int de verschuldigde contributie en entreegelden. Hiervoor geldt, dat 

de rekening voor het volgende jaar in oktober van het lopende jaar aan de leden dient te 

worden toegezonden, zodat de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling kan worden 

voldaan.  
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6. Op verzoek kan de penningmeester de betaling van de contributie in twee gelijke 

termijnen toestaan.  

7. Aspiranten en leden die in de loop van het jaar worden aangenomen, ontvangen de 

rekening bij hun benoeming tot aspirant of tot lid. Deze rekening dient binnen vier weken te 

worden voldaan.  

8. Het Bestuur is bevoegd om - zolang de omstandigheden waarin een lid verkeert daartoe 

redelijkerwijs aanleiding geven - diens contributie op een lager bedrag vast te stellen.  

9. Ingeval van beëindiging van het lidmaatschap op grond van het bepaalde in artikel 06 

onder de leden 1c en 1d Statuten, is het Bestuur bevoegd, om de gehele of gedeeltelijke 

teruggave van de reeds betaalde contributie te verlenen over de nog niet verstreken 

maanden van het boekjaar waarin de beëindiging plaats vindt.  

 

ARTIKEL 04: ACHTERSTAND IN BETALING  

 

1. Bij gebreke van betaling binnen twee maanden na de vervaldag of na de aanvang der 

verschuldigdheid, zal een toeslag van € 100, - in rekening worden gebracht. Is het 

verschuldigde binnen drie maanden na de vervaldag nog niet voldaan, dan kan het lid de 

toegang tot de sociëteitslokalen tot aan de voldoening worden ontzegd.  

 

ARTIKEL 05: SLOTBEPALINGEN  

 

1. Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering gehouden op 29 juni 2011.  

2. Het treedt in werking op de vaststellingsdatum; het zal worden gepubliceerd op de 

website van de Sociëteit en worden aangehaald als “ Reglement van Contributie “. 


