
 

 

 

 

Algemene voorwaarden contributie 
 

1. Toepasselijkheid 
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contributiebetaling van het deelnemend lid aan de 
stichting Jong Nederland Reusel.  
1.2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen. 
1.3. Deze algemene voorwaarden liggen ook ter inzage op de locatie van stichting Jong Nederland Reusel aan 
de Hulselsedijk 32.  
1.4 Omwille van de minderjarigheid van de leden, hebben de bepalingen in deze algemene voorwaarden 
betrekking op de ouder(s), dan wel voogd, van het ingeschreven lid.  
 

2. Lidmaatschap 
 
2.1 Aanmelding voor het lidmaatschap gaat schriftelijk via de groepsleiding van de groep.  
2.2 Het lidmaatschap gaat in na ondertekening van de machtiging en loopt af door Beëindiging lidmaatschap 
(zie artikel 3).  
2.3 Zolang het lid de verschuldigde contributie niet heeft betaald of niet heeft ondertekend voor automatische 
incasso, kan het lid aan zijn lidmaatschap geen rechten ontlenen.  
2.4 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet doorgegeven/verkocht worden aan derden, ook niet 
binnen het gezin.  
2.5 De seizoenen van de stichting lopen van zomervakantie tot zomervakantie.  
2.6 Het lidmaatschap van de stichting wordt automatisch verlengd met één jaar, tenzij het lid vóór 1 november 
van het lopende seizoen zich afmeldt. 

 
3. Beëindiging lidmaatschap 
 
3.1 Het lidmaatschap eindigt: 
a. via een tijdige opzegging van het lid  
b. als het lid de contributie zoals vermeld in artikel 4 niet betaalt 
c. door opzegging door het bestuur van de stichting 
d. na afloop van het seizoen “senioren 3” 
e. bij overlijden 
 
3.2 Een opzegging als genoemd onder 3.1, sub a kan via de groepsleiding of via een mail naar 
info@jongnederlandreusel.nl 
3.3 Naar opzegging van het lid worden alle gegevens uit de registers behandeld volgens het AVG beleid van 
stichting Jong Nederland Reusel.  

 
4. Contributie 
 
4.1 De leden moeten aan de stichting een door het bestuur jaarlijks vastgestelde contributie betalen, behalve 
als zij daarvan schriftelijk en overtuigend door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.  
4.2 Contributiebetaling kan voldaan worden door: 
a. ondertekening van de automatische incasso 
b. contant aan de groepsleiding 
c. via overboeking naar IBAN NL17RABO0143402803 t.n.v. Sticht. Jong Ned. Reusel (vermeld hierbij de naam en 
de groep van het lid) 
d. via de stichting Leergeld 
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4.3 Een factuur van de contributie kan opgevraagd worden bij de groepsleiding of via een mail naar 
info@jongnederlandreusel.nl.  
4.4 De hoogte van de contributie zal uiterlijk op 1 oktober van het lopende seizoen gecommuniceerd worden.  
4.5 De contributie wordt per seizoen geheven. 
4.6 De automatische incasso wordt geïncasseerd in de maand december. 
4.7 Bij betaling via automatische incasso dient de stichting in bezit te zijn van een correct bankrekeningnummer 
(IBAN) en een ondertekende machtiging voor het incasseren. Als het rekeningnummer is veranderd moet dit 
uiterlijk 1 december doorgegeven zijn aan de groepsleiding, via een mail naar info@jongnederlandreusel.nl of 
via een brief vanuit de bank.   
4.8 Wanneer de keuze gemaakt voor betaling volgens artikel 4.2, sub b t/m d, dient de verschuldigde 
contributie uiterlijk op 1 december in bezit te zijn van de stichting Jong Nederland Reusel.  
4.9 Zonder geldige afmelding, zoals beschreven in artikel 3, vóór 1 november, zoals beschreven in artikel 2.6, is 
het lid de volledige contributie verschuldigd aan stichting Jong Nederland Reusel, tenzij het lid hiervan 
vrijgesteld is door het bestuur, zoals beschreven in artikel 4.1. 
4.10 Bij een afmelding ná 1 november of het doen missen van activiteiten en groepsavonden ontstaat er geen 
recht op restitutie van de contributie, tenzij dit door overweging van het bestuur, zoals beschreven in artikel 
4.1, schriftelijk toegezegd is.   
4.11 Bij het doen vervallen van activiteiten of groepsavonden in geval van overmacht, heeft het lid geen recht 
op (gedeeltelijke) terugbetaling van de contributie of het opschorten van de betalingsverplichting, tenzij dit 
schriftelijk goedgekeurd is door het bestuur, zoals beschreven in artikel 4.1.   
4.12 bij een lidmaatschap ná 1 december kan de contributie voor dat seizoen niet meer voldaan worden via 
automatische incasso.  
4.13 bij een lidmaatschap ná 1 januari gelden er andere contributietarieven, welke op te vragen zijn via de 
groepsleiding of via een mail naar info@jongnederlandreusel.nl.  

 
5. Aanvullende bepalingen 
 
5.1 De stichting heeft de bevoegdheid altijd dit regelement (tussentijds en in redelijkheid) te wijzigen en/of 
aanvullende voorwaarden te stellen. De leden krijgen hiervan zo spoedig mogelijk bericht.  
5.2 In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting.  
5.3 Op deze algemene voorwaarden en op het lidmaatschap is het Nederlandse recht van toepassing.  
5.4 Als enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, verandert dit niks aan de toepassing 
van de overige algemene voorwaarden.  
5.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.  
5.6 Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet 
deze situatie worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  
 
 
Vastgesteld door het bestuur van Stichting Jong Nederland Reusel te Reusel op 23 augustus 2020. 
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