Contributiebesluit 2017
Uit de statuten:
Artikel 4, lid 2: Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen, bewoners van een
in de wijk gelegen woning (waarbij per woning maar één persoon lid kan zijn) die woonachtig zijn in
het woongebied "Ter Borch" te Eelderwolde, danwel een eigenaar/ toekomstig bewoner van een
kavel welke in gemeld woongebied ligt.
Artikel 5, lid 3: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun
verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een
wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
Artikel 5, lid 6: Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Artikel 7: Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Artikel 16, lid 1: Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
Artikel 16, lid 2: Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de
dag, waarop de vergadering werd gehouden.
Artikel 16, lid 5: Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 18, lid 3: Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in
artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Besloten als aanvulling op de statuten werd in de ledenvergadering dd. 27 februari 2017 dat:
a) De contributie voor 2017 €12,50 per lid bedraagt, vanaf ingangsdatum lidmaatschap tot en met 31
december 2017.
b) De contributie wordt door de leden overgemaakt op de bankrekening van de vereniging onder
vermelding van naam, adres en huisnummer.
c) Er is in 2017 geen mogelijkheid tot het afgeven van een machtiging (automatische incasso).
d) Restitutie van een betaalde periode waarbij het lid niet langer in Ter Borch woonachtig is, vindt
niet plaats.
e) Overname van het lidmaatschap door een nieuwe bewoner is mogelijk.
f) Meenemen van het lidmaatschap bij verhuizing binnen Ter Borch is mogelijk.
g) Leden kunnen uitsluitend van lidmaatschapsvoordelen genieten, na het voldoen van de contributie
(uitsluitend op de bankrekening van de vereniging).
h) Kortingsregeling is van kracht bij aanmelding na 1 oktober 2017. Dan geldt dat de ontvangen
contributie tevens de contributie 2018 is. De laatste drie maanden van 2017 zijn dan ‘gratis’.

