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Verduidelijking regels van opzegging en betalingsverplichtingen 

* Er blijkt onduidelijkheid te bestaan bij opzeggende leden over het opzeggingsbeleid. 

* Deze onduidelijkheid heeft geleid tot vele discussies met leden die afscheid [willen] nemen 

van de vereniging. 

* Het bestuur zal daarom de regels van (tijdige) opzegging duidelijk[-er] communiceren en deze 

stringenter gaan handhaven c.q. uitvoeren. 

* Verder is het bestuur en met name de penningmeester en het secretariaat onacceptabel veel 

tijd kwijt bij de incasso van niet of niet tijdig betalen leden. 

* Het bestuur zal de regels strenger gaan handhaven c.q. uitvoeren.  

 

Het beleid ten aanzien van opzegging verandert eigenlijk niet: 

* Opzeggen van jeugdleden voor het nieuwe seizoen dient schriftelijk te geschieden vóór 15 

mei van het huidige seizoen, onder vermelding van naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum en elftal. 

* Opzeggen kan zowel per brief als per e-mail (secretariaat@hcmop.nl) geschieden. 

* Opzeggen van seniorleden, 2e jaars A-leden en eindexamenkandidaten dient uiterlijk vóór 1 

juli van het huidige seizoen te geschieden op dezelfde wijze als hier voorgaand beschreven.   

* Bij opzeggen ná de hiervoor genoemde data is de gehele contributie verschuldigd. 

* Na deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. 

* Er wordt altijd een bevestiging van ontvangst van de opzegging verzonden, welke bindend is 

voor partijen. Geen bevestiging is niet opgezegd, althans dan is gewoon de gehele contributie 

van het betreffende jaar verschuldigd.  

* Het is enkel de discretionaire bevoegdheid van het bestuur om in schrijnende gevallen op 

individuele basis van deze hoofdregels af te wijken, zonder dat anderen aan een dergelijke 

uitzondering rechten kunnen ontlenen.  

 

Bij niet tijdige betaling van facturen: 

* Zal het niet (tijdig) betalende lid € 15,- per herinnering/stornering per keer worden 

doorbelast, waarbij de club in beginsel twee keer zal herinneren/aanmanen.  

* Indien de factuur (of de facturen) onbetaald blijven is het bestuur gerechtigd om de 

openstaande facturen buitengerechtelijk en gerechtelijk te incasseren, waarbij alle kosten 

van incasso waaronder doch niet uitsluitend genoemd de volledige kosten van de 

deurwaarder verschuldigd zijn door het niet (tijdig) betalende lid (extra bovenop de 

verschuldigde contributie en aanmaningskosten).  

* Bij onvolledige betaling per 1 december is het bestuur gerechtigd om het niet betalende lid 

te (laten) schorsen en een nadere boete van € 50,- op te leggen en uiteindelijk (indien nodig) 

het lid te (laten) royeren, waarbij dit zal worden doorgegeven aan de KNHB (ter vermijding 

van club shoppen).  

* Indien er redenen zijn waarom de factuur/facturen/incasso’s, al dan niet tijdelijk, niet betaald 

kunnen worden, kan daar altijd contact over worden opgenomen met de voorzitter of de 

vertrouwenspersoon van de vereniging. 

 


