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Procedure opzegging lidmaatschap wegens wanbetaling
De vereniging is in het verleden diverse malen geconfronteerd met leden die volledig “uit beeld
verdwenen”. Ze betaalden de facturen niet meer, aan hen gerichte post kwam onbestelbaar
retour, ze kwamen niet meer op het verenigingsterrein en vaak was ook sprake van verwaarlozing
van boten. Men nam bovendien niet de moeite het lidmaatschap op te zeggen. In de praktijk leidde
dit er vaak toe dat de facturen zich bleven opstapelen en het verenigingsterrein werd ontsierd door
hele en halve wrakken.
Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur op 26 oktober 2016 het volgende beleid heeft vastgesteld.
Dit is gebaseerd op de volgende regels die binnen de vereniging gelden:
opzegging van het lidmaatschap is onder meer mogelijk bij het niet nakomen van de verplichtingen
jegens de vereniging (art. 5 huishoudelijk reglement), zoals tijdige betaling van contributie en
liggeld en het achterlaten van vaartuigen in verwaarloosde staat (art. 5 terreinreglement).
De volgende procedure zal worden gevolgd:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

Indien een factuur niet wordt voldaan stuurt de penningmeester een betalingsherinnering met
daarin een betaaltermijn van één maand.
Wordt nog niet voldaan dan stuurt de penningmeester een aanmaning om binnen één maand te
betalen, met daarin de aankondiging dat indien niet tijdig en geheel wordt betaald een incassobureau
zal worden ingeschakeld. Voorts kan de mogelijkheid van betaling in termijnen worden voorgesteld,
zulks ter beoordeling door de penningmeester.
Vindt geen betaling plaats en wordt ook niet gereageerd op een voorstel tot termijnbetaling, dan
wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.
Indien de vordering oninbaar retour komt, meldt de penningmeester dit aan het bestuur en wordt
een voorstel tot opzegging van het lidmaatschap door de secretaris op de agenda van de
eerstvolgende bestuursvergadering gezet.
Indien het bestuur besluit tot opzegging van het lidmaatschap dan stuurt de secretaris een
opzeggingsbrief aan het lid. Opzegging vindt plaats tegen het einde van het lopende contributiejaar.
Hierin wordt ook vermeld dat zich nog op het terrein bevindende boten, trailers en/of andere
eigendommen na het einde van het contributiejaar moeten zijn verwijderd, en dat als dat niet
gebeurt de vereniging zich vrij acht hiermee te doen wat haar goeddunkt.
De penningmeester boekt de vordering af als oninbaar.
Na afloop van het contributiejaar meldt de secretaris aan het bestuurslid technisch beheer wiens
eigendommen ter beschikking van de vereniging staan. Het bestuurslid technisch beheer beslist
vervolgens, eventueel na raadpleging van het bestuur, hoe met die eigendommen wordt
omgesprongen (afvoeren, verkopen).
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