Contributiereglement
Lidmaatschap
Artikel 1
1.

Verkrijging lidmaatschap
a. Aanmelding van een lid geschiedt schriftelijk door invulling van
het “aanmeldingsformulier lidmaatschap” zoals dat op de website
van de vereniging is te downloaden.
b. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd
c.q. teruggestuurd te worden bij de ledenadministratie.
c. Nieuwe leden zijn verplicht de incasso -machtiging betreffende de
inning van contributie, te ondertekenen en samen met het
aanmeldingsformulier in te leveren bij de ledenadministratie.

2.

Ingangstijdstip lidmaatschap
a. Het lidmaatschap van de vereniging gaat in op de eerste dag van
de maand waarin het lid zich heeft aangemeld.
b. Contributie is vanaf de eerste dag van betreffende maand
verschuldigd.
c. De vereniging behoudt zich het recht voor een andere
ingangsdatum te kiezen.

3.

Voorwaarden lidmaatschap
a. Contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
b. Andere dan incasso -betalingen worden vanaf 4 november 2013
niet meer geaccepteerd.

Bedragen
Artikel 2
1.

Contributiebedragen
De verschuldigde contributiebedragen zijn vermeld op blz. 3 art. 5
van dit reglement en worden door de ledenadministratie geïnd.

2.

Korting op contributiebedrag
a. Per gezin (wonend op één adres), zijn maximaal 2 personen
contributie verschuldigd en zijn de volgende gezinsleden, mits
aangemeld, gratis lid.
b. Deze korting vervalt zodra het aantal personen per gezin daalt
naar 2 of minder.
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c. Er wordt géén restitutie verleend op betaalde contributie.
Rechten en plichten
Artikel 3
Rechten en plichten van leden
a. Leden zijn gerechtigd een beroep te doen op ZCZ en/of
vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
b. Ook niet leden kunnen eenmaal een beroep doen op ZCZ voor een
hulpvraag. Bij een tweede hulpverzoek wordt de hulpvrager
verzocht lid te worden. Bij weigering wordt de hulp geweigerd.
c. De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen
c.q. besluiten van de algemene jaarvergadering en/of het bestuur
van de vereniging.
Beëindiging lidmaatschap
Artikel 4
1.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie.
afvoeren van de ledenlijst, door een bestuursbesluit bij niet
tijdige betaling van de contributie.
het intrekken van een incasso – machtiging.
ontzetting door het bestuur.
bij overlijden.

Schriftelijke opzegging
a. Dient jaarlijks door het lid te geschieden vòòr 1 januari.
b. Indien opzegging te laat geschiedt, is alsnog contributie
verschuldigd over het nieuwe verenigingsjaar.
c. Bij het niet opzeggen van het lidmaatschap, wordt dit stilzwijgend
met een jaar verlengd.
d. Indien een lid zijn lidmaatschap beëindigt middels schriftelijke
opzegging bij de ledenadministratie, heeft hij géén recht op een
gedeeltelijke restitutie van het betaalde contributiebedrag.
e. In gevallen waarin dit contributiereglement niet voorziet, beslist
het dagelijks bestuur van de vereniging.

Contributiereglement ZCZ 9 mei 2014

Pagina 2

Contributiebedragen
Artikel 5
1. Contributiebedragen per jaar zijn:
a. Actieve leden (vrijwilligers) van 16 jaar en ouder
b. Niet actieve leden
c. Maximale contributie leden per gezin
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