
De exacte tekst van het artikel 6 lid 6 in het Huishoudelijk Reglement luidt: 

“Het bestuur komt de bevoegdheid toe om in een regeling te voorzien voor betaling van contributies en 
entreegelden in termijnen. Indien een lid gebruik maakt van zo een regeling, blijft de verplichting tot betaling van 
contributies (en eventuele entreegelden) bestaan; zij het dat deze verplichting door termijnbetalingen mag worden 
voldaan en overigens afgeweken wordt van het bepaalde in dit artikel 6” 

Het bestuur zal in 2017 de navolgende regeling invoeren: 
 
a. De bestaande regeling voor leden die contributies en entreegelden tegen betaling van (in 2016) EUR 20 in 4 

termijnen betalen blijft bestaan voor leden die daar gebruik van willen blijven maken: bestaande gevallen 
dus. Het huidige bedrag van EUR 20 komt overeen met ongeveer 5% van het contributiebedrag voor senior 
leden.  
 

b. Alle Gewone Leden (in de zin van art. 4 lid 2 Statuten) die op 1 januari 2017 de leeftijd van 41 jaar nog niet 
hebben bereikt kunnen hun contributieverplichting en entreegelden in 10 termijnen voldoen in de maanden 
januari t/m oktober, tegen een opslag van ongeveer 10%, indien zij daartoe voor 15 januari 2017 een 
verzoek indienen conform een door het bestuur vast te stellen aanvraag (een e-mail). In die aanvraag maakt 
zo een lid duidelijk dat hij/zij bevestigt dat  
(i) in alle gevallen de gehele contributie en het gehele entreegeld betaalbaar is (dus ook bij tussentijdse 

opzegging);  
(ii) het missen van een termijnbetaling leidt tot verval van de regeling om in termijnen te mogen betalen en 

alle resterende termijnen worden in dat geval ineens betaalbaar en  
(iii) deze regeling voor één jaar geldt.  
 
Deze regeling geldt niet voor KNRB en/of KNWV toeslagen en de toeslag voor het verenigingsorgaan.  
Indien een persoon gedurende een verenigingsjaar (weer) lid wordt; dan kan hij/zij er voor kiezen om de 
resterende contributieverplichtingen en het entreegeld in een gelijk aantal termijnen te voldoen die 
openstaan voor de maanden tot en met oktober van het lopende verenigingsjaar, volgens een door de 
penningmeester vast te stellen tabel termijnbedragen. 

 
c. Alle Gewone Leden die op 1 januari 2017 de leeftijd van 41 jaar hebben bereikt kunnen het bestuur 

verzoeken (wederom uitsluitend) hun contributieverplichting en entreegelden in 10 termijnen voldoen in de 
maanden januari t/m oktober, tegen een opslag van ongeveer 10%, indien zij daartoe voor 15 januari 2017 
een verzoek indienen conform een door het bestuur vast te stellen aanvraag (een e-mail). In die aanvraag 
maakt zo een lid duidelijk dat hij/zij bevestigt dat  
(i) in alle gevallen de gehele contributie en het gehele entreegeld betaalbaar is (dus ook bij tussentijdse 

opzegging);  
(ii) het missen van een termijnbetaling leidt tot verval van de regeling om in termijnen te mogen betalen en 

alle resterende termijnen worden in dat geval ineens betaalbaar; en  
(iii) deze regeling voor één jaar geldt.  
Het bestuur zal maximaal 50 aanvragen honoreren en indien nodig door loting vaststellen welke leden van 
deze regeling gebruik kunnen maken. Deze regeling geldt niet voor KNRB en/of KNWV toeslagen en de 
toeslag voor het verenigingsorgaan. Indien een persoon gedurende een verenigingsjaar (weer) lid wordt; 
dan kan hij/zij er voor kiezen om de resterende contributieverplichtingen en het entreegeld in een gelijk 
aantal termijnen te voldoen die openstaan voor de maanden tot en met oktober van het lopende 
verenigingsjaar, volgens een door de penningmeester vast te stellen tabel termijnbedragen. 

 


