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1. Lidmaatschap 

Iemand wordt lid door een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Tevens 

moet een kopie van het finale rekeningoverzicht en een kopie van een identiteitsbewijs 

worden meegestuurd. Nieuwe leden moeten alsnog alle eerder geheven contributies in de 

vereniging voldoen, tenzij de ledenvergadering hier uitdrukkelijk anders over besluit.  

 

Leden kunnen binnen de doelstelling van de vereniging door de vereniging in en buiten 

rechte worden vertegenwoordigd. Dit is reeds op basis van de statuten het geval en 

bovendien  ook op het inschrijfformulier expliciet vermeld. 

2. Einde lidmaatschap 

De statuten regelen de beëindiging van het lidmaatschap. Leden kunnen ieder moment 

opzeggen.  

 

Leden kunnen voorwaardelijk opzeggen voorafgaand aan een stemming op een Algemene 

Leden Vergadering (ALV). In dat geval moet het betreffende lid tegen het voorstel stemmen 

dat tot beëindiging van het lidmaatschap leidt. Als het voorstel verworpen wordt, blijft het 

lid aan. Als het voorstel aangenomen wordt, dan is aan de voorwaarde voor opzegging 

voldaan en is het lidmaatschap beëindigd. Ingeval van vaststellen van nieuwe contributies, 

hoeft die contributie dan niet voldaan te worden door mensen die vooraf voorwaardelijk 

hebben opgezegd. 

3. Vaststellen contributie 

1- Contributie wordt geheven om de kosten in de vereniging te dekken. Vanwege de 

doelstelling van de vereniging zal het grootste deel van de contributies afhankelijk zijn van 

juridische acties die ondernomen worden. Contributie is daarom niet periodiek, maar 

activiteit gerelateerd. Zijn er veel activiteiten, dan zal er meer contributie moeten worden 

geheven. 

2-De contributie wordt vastgesteld door de ALV,  door het bepalen van  een bedrag  per 

stemrecht. Een lid betaalt zoveel contributie als hij/zij stemrechten heeft vermenigvuldigd 

met het  door de ALV vastgestelde bedrag. 

Op basis van de statuten krijgt ieder lid per €10.000 of deel daarvan vordering op DSB een 

stemrecht. €9.000 vordering is dus één stemrecht, €11.000 is twee stemrechten etc.  

3- De ALV mag afwijken van het in lid 2 gestelde.  Op grond van art 8 en 10 van de statuten 

kan de ALV ook een contributie vaststellen als % van de hoofdsom van het AD, dat het lid  

bezit.  De ALV kan niet afwijken van de systematiek van een contributie die reeds geheven is. 

4-Als in een ALV contributie vastgesteld wordt, dan is iedereen die op dat moment lid is (dus 

niet opgezegd heeft en ook niet voorwaardelijk opgezegd heeft) verplicht de contributie te 
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betalen. Opzeggen na vaststelling van contributie mag, maar ontslaat het lid niet van zijn 

betalingsverplichting. 

 

5-De ledenvergadering mag een maximum contributie per lid vaststellen. 

4. Coulance regeling 

Als een persoon betalingsonmacht kan aantonen voor zijn lidmaatschapsgeld, dan kan hij 

een beroep doen op de coulance regeling. Dit houdt in dat hij volwaardig lid wordt, maar de 

contributie achteraf voldaan zal worden i.p.v. vooraf.  

Een lid komt in aanmerking voor de regeling als uit de meest recente aangifte 

inkomstenbelasting een liquiditeitsprobleem blijkt. Eventueel mogen ook andere stukken 

overlegd worden als de problemen na de laatste aangifte inkomstenbelasting ontstaan zijn. 

5. Free riders regeling 

De leden brengen fondsen bij elkaar om het bestuur te helpen het spaargeld  terug te 

krijgen. Een eventuele oplossing zal waarschijnlijk echter ook voor niet-leden werken. Zij 

hebben niet meegewerkt of meebetaald aan de oplossing, maar plukken er wel de vruchten 

van. Niet-leden hebben ook niet het risico genomen nooit de gemaakte extra kosten aan de 

vereniging ooit terug te zien, wat de leden wel gedaan hebben. 

 

Om deze ongelijkheid op te heffen streeft de vereniging ernaar een eventuele oplossing via 

de vereniging af te handelen. Bijvoorbeeld door met een derde overeen te komen dat die 

derde vorderingen van de vereniging zal overnemen. Leden en niet-leden kunnen hun  

vordering dan aan de vereniging overdragen. Leden zullen tevens hun lidmaatschap kunnen 

terugvorderen. Leden krijgen hun gehele vordering inclusief alle lidmaatschapskosten terug. 

Van de resterende gelden worden de niet-leden naar rato uitbetaald. Zij betalen dan alle 

invorderingskosten als compensatie van de risico’s die de leden wel hebben genomen. 

 

Eventueel zijn ook andere oplossingen denkbaar, waarbij het streven steeds zal zijn de niet-

leden achteraf zoveel mogelijk van de kosten te laten dragen. 

6. Donateurs 

Bij het aannemen van dit reglement delegeert de ledenvergadering de bevoegdheid tot 

stellen van voorwaarden aan het donateur zijn  aan het bestuur.  

 

Erkende donateurs worden op dezelfde wijze geïnformeerd als leden. Op grond van de 

statuten mogen zij ook de ledenvergaderingen bijwonen en het woord voeren. De statuten 

stellen dat er een minimum bedrag vastgesteld kan worden voor het donateurschap.  
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Het bestuur heeft de bevoegdheid vast te stellen of een donatie voldoende belang heeft om 

als donateur aangemerkt te worden. Die grens zal voor bijvoorbeeld instellingen hoger 

liggen dan voor natuurlijke personen en zal daarom van geval tot geval bekeken worden.  

7. Schorsen en royeren 

Op grond van de statuten mag het bestuur leden schorsen. Dat houdt in dat de leden hun 

rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien niet kunnen uitoefenen. Het bestuur kan 

daarvan gebruik maken als leden elkaar of het bestuur beledigen of op andere wijze onheus 

bejegenen. Ook als een lid de belangen van de vereniging schaadt, of de vastgestelde 

contributies niet betaalt, kan het bestuur dit lid schorsen.   

Het bestuur mag het lid ook gedeeltelijk schorsen, met name voor de toegang tot 

informatie, die de vereniging heeft verzameld. 

Het bestuur mag de schorsing ook weer opheffen. 

Volgens de statuten kan de ALV leden royeren. Het bestuur zal op de eerste ALV na een 

schorsing, die nog niet is opgeheven, verzoeken om het lid te royeren.  Het lid krijgt op 

grond van de statuten maximaal 10 minuten spreektijd om zijn standpunt toe te lichten. 

Hierna moet de ALV beslissen tot opheffing van de schorsing of tot royeren. 

8. Anonimiteit 

Leden mogen ten opzichte van andere leden en niet-leden anoniem blijven. Zij kunnen op 

ALV door middel van machtigingen hun rechten uitoefenen. Voor het overige worden 

gegevens over leden strikt vertrouwelijk behandeld.  

9. Deelname aan ALV’s 

Deelname aan de ALV staat open voor leden en donateurs. 

Ieder lid kan één persoon meenemen naar een ALV als toehoorder. Dit volgt uit de statuten. 

Deze persoon heeft  dus geen spreekrecht en stemrecht op de ALV. 

Deze regel is vooral bedoeld, voor houders van een en/of ADrekening.  Met 1 lidmaatschap 

kunnen beide rekeninghouders de vergadering bezoeken. 

 

10. Communicatie 

Leden krijgen zo vaak als er nieuws, verenigingsnieuws of belangrijke informatie is, een 

nieuwsbrief of bestuursmededeling per e-mail. Ook leden kunnen inhoud aan  dragen voor 

de nieuwsbrief. 
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Voor leden wordt er een forum geopend, waarop ook een moderator actief zal zijn. Deze 

moderator zal het bestuur om reacties verzoeken als dat relevant is. Tevens signaleert de 

moderator wanneer er van beledigende opmerkingen of taalgebruik sprake is. In overleg 

met een bestuurslid zal de betreffende bijdrage hetzij worden verwijderd hetzij worden 

aangepast. 

 

Ook niet-leden krijgen nieuwsbrieven. Deze zullen erop gericht zijn te laten zien dat 

lidmaatschap van de vereniging zin heeft omdat de vereniging zich actief opstelt en op 

resultaat gericht is. Behalve informatie verstrekken zal er vooral een ledenwervingdoel aan 

deze nieuwsbrieven zitten. 

 

Er is een publiek toegankelijke website met veel algemene informatie over de geschiedenis, 

de activiteiten en de organisatie van de vereniging. 

Deze website zal vooral tot doel hebben om nieuwe leden te werven. 

Daarnaast is er een afgeschermd gedeelte, alleen voor leden, waarin het forum functioneert 

en waar informatie staat, die nuttig is voor de leden  en waarvoor de vereniging tijd en 

kosten heeft gemaakt om de informatie te verzamelen. 

 

11. Incassoprocedure 

Opzeggen van het lidmaatschap kan ten alle tijden, en kan tevens voorwaardelijk 

voorafgaand aan besluiten over budgetten in de ledenvergadering, waardoor ieder lid kan 

voorkomen tegen zijn wil aan contributies gebonden te raken. 

 

Iedereen, die lid is op het moment dat een contributie wordt vastgesteld door de ALV  (en 

dus niet voorwaardelijk heeft opgezegd), is verplicht binnen 14 dagen  zijn contributie aan 

de vereniging over te maken. Nieuwe leden zijn vanaf de ingang van hun lidmaatschap 

verplicht de contributies die reeds vastgesteld waren sinds de oprichting van de vereniging 

in één keer te voldoen binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanmeldingsformulier. 

 

Bij het ingaan van het lidmaatschap, ontvangt ieder lid een e-mail met het over te maken 

bedrag, referentie cq lidnummernummer en het bankrekeningnummer waarop het bedrag 

moet worden overgemaakt. 

Wanneer op een ALV en nieuwe contributie is vastgesteld, ontvangt ieder lid, per omgaande, 

een email met het over te maken bedrag, referentie cq lidnummernummer en 

bankrekeningnummer waar het bedrag op moet worden overgemaakt. 

 

Indien na de bovengenoemde periode van 14 dagen na uitgaan van deze mededeling, de  

contributie niet of niet geheel is voldaan ,  is dit lid in gebreke op basis van dit huishoudelijk 

reglement .  Het lid zal worden gemaand per brief en email  tot betaling van de contributie.  

Het bedrag der contributie wordt in dat geval verhoogd met een bedrag van  €50 . Tevens zal 

bij deze aanmaning  informatie bijgesloten zijn over de  incassoprocedure,  indien niet aan 

de betalingsverplichting zou worden voldaan.  
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Indien, 10 dagen hierna geconstateerd wordt, dat  nog steeds niet aan de 

betalingsverplichting wordt voldaan,  zal het lid geheel of gedeeltelijk geschorst worden. 

Bij een gedeeltelijke schorsing, zal de toegang tot de informatie, die de vereniging heeft 

verzameld ontzegd worden. Bij een gehele schorsing zal bovendien een   royementsverzoek 

uitgaan door het bestuur aan de ALV. 

Bovendien kan  de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau of 

deurwaarder. Alle kosten daarvan zijn geheel voor rekening van het lid.  

 


