
 
 

 

 

CONTRIBUTIEREGLEMENT PV de CONTINENTEN 

 

Artikel 1 – Aanmelden lidmaatschap  

1. PV de Continenten kent een inschrijfformulier, verkrijgbaar bij de secretaris en is ook te 

downloaden op de website van PV de Continenten. 

 

2. Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde formulier per website, post of 

persoonlijk aan de ledenadministratie te retourneren. Het lidmaatschap gaat in op de ingangsdatum 

die aangegeven is door het aspirant lid;  

 

3. Door het volledige ingevulde inschrijfformulier te retourneren geeft het nieuwe lid tevens te 

kennen dat hij of zij op de hoogte is van de bepalingen van dit reglement. Dit reglement is 

opgenomen op de achterzijde van het inschrijfformulier en op de website. 

  

Artikel 2 – Wijzigingen gegevens lid  

1. Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens of overige gegevens te melden 

aan de ledenadministratie. Wijzigingen dienen te allen tijde schriftelijk of per email 

(toeslagen.pv.de.continenten@belastingdienst.nl) doorgegeven te worden aan het bestuur. 

Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te 

achterhalen, kunnen op de leden worden verhaald. 

  

Artikel 3 – Contributie  

1. Onder contributie wordt verstaan: contributie jaarlijks te voldoen,  uiterlijk vóór 1 februari van het 

betreffende kalenderjaar. 

2. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering van de vereniging vastgesteld. 

  

Artikel 4 – Wijze van betaling  

1. De leden die lid zijn geworden voor  of na 1 januari van elk boekjaar kunnen hun 

contributieverplichtingen voldoen door middel van een jaarlijkse betaling via acceptgiro of 

internetbankieren. 

 

Artikel 5 – Opzegging lidmaatschap  

1. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 1 november van het kalenderjaar 

te geschieden;  

 

2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per email  

(toeslagen.pv.de.continenten@belastingdienst.nl) bij de ledenadministratie van de vereniging. 

Uiterlijk half november verzendt de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging. Bij 

geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de door de ledenadministratie 

verzonden bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijk opzegging dienen;  

 

3. Bij opzegging na 1 november gelden de volgende bepalingen:  

a. indien wordt opgezegd voor 1 november is de opzegging tijdig, dus geldig;  

b. indien na 1 november of later wordt opgezegd, geldt de opzegging pas volgend jaar en is derhalve 

voor het volgende jaar de volledige contributie verschuldigd.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6 – Te late betaling  

1. Leden die de contributie nog niet betaald hebben kunnen met onmiddellijke ingang worden 

geschorst door het bestuur van de vereniging. Deze leden zijn pas gerechtigd tot meedoen aan 

activiteiten, wanneer zij aan hun betalingsverplichting (en eventuele incassokosten) hebben 

voldaan;  

 

2. Leden die niet aan hun contributieverplichtingen voldoen, kunnen voor royement worden 

voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan 

het einde van het kalenderjaar, echter blijft de contributie en eventuele incassokosten verschuldigd;  

 

3. Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de 

buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke 

kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke 

kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten. 

  

Artikel 7 – Hardheidsclausule  

1. Restitutie van de contributie zoals genoemd in artikel 3 lid 1 wordt niet verleend, tenzij in zeer 

bijzondere gevallen om zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling aan het bestuur van  de 

vereniging. Als zwaarwegende redenen gelden een aantoonbaar langdurige blessure/ziekte,  

zwangerschap en langdurig verblijf in het buitenland. Leden dienen voor een restitutie een schriftelijk 

verzoek te richten aan de penningmeester van het bestuur van de vereniging. De penningmeester 

kan in een dergelijk geval verzoeken om noodzakelijk bewijs.  

 

Artikel 8 – Ingangsdatum en wijziging  

1. Dit reglement gaat in met ingang van 11 november 2014, en is vastgesteld door de ALV;  

2. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van de vereniging. 


