
 
 

Regelement lidmaatschap 01-06-2017 

Allereerst bedanken  wij u voor uw interesse voor het lidmaatschap. In aanvulling van onze 

vastgestelde statuten vind u hier de spelregels van het lidmaatschap.  

1. Lidmaatschap 

Met het aangaan van het lidmaatschap heeft het lid recht op kortingen middels de verkregen 

ledenkaart en heeft men toegang en inspraak tijdens de Algemene ledenvergadering.  

2. Jeugdlidmaatschap 

Leden in de leeftijd tot 16 jaar zijn vrijgesteld van contributie.  Het aangaan van een 

jeugdlidmaatschap kan alleen in combinatie met een volwassen lidmaatschap.  

Bij het bereiken van de leeftijd van 16 jaar voorafgaande aan het contributiejaar worden zij 

automatisch tot wederopzegging volwassen lid. De incasso zal plaats vinden op het opgegeven 

rekeningnummer van het volwassen lid.  

3. Aanmelden  

Indien men de aanmelding doet voor 15 Juli heeft men recht op een ledenkaart voor het huidige 

contributiejaar. Aanmelding na deze datum gaat het lidmaatschap en betaling in voor het 

volgende contributiejaar.  

4. Contributie 

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december en zal in de periode maart/april middels 

een jaarlijkse incasso worden geïnd op het opgegeven rekeningnummer.  

De contributie voor een volwassen lid is bij instemming op de ledenvergadering als volgt vast 

gesteld : 

 Jaar 2017  : € 7,50 per jaar per lidmaatschap 

 Jaar 2018  : € 8,00 per jaar per lidmaatschap  

5. Betaling  

Indien de betaling om welke reden niet is gelukt, vervalt daarmee eveneens het recht op 

lidmaatschap.  

6. Adreswijziging  

Indien huisadres of mailadres is gewijzigd, verzoeken wij u vriendelijk dit aan onze administratie 

door te geven. Het adres wat u hiervoor kan gebruiken staat vermeld onder punt 7 van het 

regelement. 

Indien wij niet over uw correcte gegevens beschikken, bestaat de kans dat uw ledenkaart niet 

aankomt.  

7. Opzegging  

Indien men het lidmaatschap wil beëindigen, dient men dit schriftelijk te doen voor aanvang van 

het nieuwe contributiejaar. Bij opzegging van het lidmaatschap vervallen tevens de ingeschreven 

jeugdleden hun recht op lidmaatschap indien zij nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. 

De opzegging mag gericht worden t.a.v. onze Ledenadministratie bij  

E mail : leden@oranjevereniging-hasselt.nl 

Of per  

Post : Postbus 2, 8060AA Hasselt 

Onder vermelding van uw naam en adres.  
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