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1. Lidmaatschap
1.1. Algemeen

1.1.1. Leden zijn natuurlijke personen.

1.1.2. Een lid moet een minimale leeftijd hebben van 18 jaar.

1.1.3. Adreswijzigingen  dienen  schriftelijk  door  het  lid,  of  bij  overlijden  door  diens 

erfgenamen, aan de secretaris te worden doorgegeven.
1.2. Inschrijving, contributie en staangeld

1.2.1. Ieder  nieuw lid van de kampeervereniging "Jan van Speyk" dient bij inschrijving een  

bedrag van €90,-  te voldoen.

1.2.2. De contributie  aan de vereniging en de kosten voor de staanplaats,  gezamenlijk te  

noemen het staangeld, wordt voor ieder jaar vastgesteld.

1.2.3. Betaling  van  het  staangeld  geschiedt  uitsluitend  op  de  rekening  van  de 

penningmeester van de kampeervereniging "Jan van Speyk".

1.2.4. Het  vastgestelde  staangeld  moet  vóór  de  in  dat  jaar  vastgestelde  datum  zijn 

bijgeschreven op de rekening van de penningmeester van de kampeervereniging "Jan 

van Speyk". Datum van betaling is datum van bijschrijving op voornoemde rekening.

1.2.5. Indien  het  staangeld  niet  voor  de  vastgestelde  datum  is  ontvangen,  behoudt  het  

bestuur zich het recht voor het desbetreffende lid te verbieden zijn onderkomen op het 

strand te plaatsen.

1.2.6. Ingeval een lid structureel te laat aan zijn betalingsverplichtingen t.a.v. het staangeld 

voldoet, kan het bestuur besluiten dat het lid voortaan het hele bedrag voor de éérste  

vervaldatum moet voldoen.

1.2.7. Mocht een lid aan het eind van het seizoen niet aan zijn betalingsverplichting (inclusief 

opgelegde  boetebetaling)  hebben  voldaan,  dan  is  het  bestuur  gerechtigd  het 

desbetreffende  lid  te  royeren.  De  betalingsverplichting  blijft  echter  onverminderd 

bestaan.
1.3. Einde van het lidmaatschap

1.3.1. Lidmaatschap van de vereniging kan alleen eindigen door opzegging of automatisch bij  

overlijden van het lid. Indien de erfgenamen het lidmaatschap wensen te continueren,  

dienen zij dit binnen twee maanden na overlijden van het lid schriftelijk aan het bestuur 

te melden.

1.3.2. Het lid dient voor 1 november zijn lidmaatschap schriftelijk op te zeggen indien hij dit  

wenst. Bij opzegging na deze datum blijft het lid verantwoordelijk voor het voldoen van  

het staangeld van het daaropvolgende jaar tenzij het bestuur een vervanger kan vinden.

1.3.3. Bij opzegging in het nieuwe kalenderjaar geldt dit als opzegging voor 1 november en  

gelden de daarbij behorende regels.
1.4. Vererving

1.4.1. Art 8 lid 1 van de Statuten wordt hierbij als volgt uitgebreid met toevoeging aan het eind 

van lid 1: “ Indien er bij overlijden van het lid geen weduwe, weduwnaar of kinderen zijn,  
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dan wel niet meer in leven zijn om het lidmaatschap te continueren, heeft een der broers  

of  zusters  van  het  gewezen  lid  het  recht  op  het  lidmaatschap  te  continueren.”  Bij  

toekomstige  aanpassing  van  de  statuten  zal  art  8  lid  1  met  bovenstaande  worden  

uitgebreid.

1.4.2. Ervende leden krijgen bij erving eenmalig de optie om op de oorspronkelijke plaats te 

blijven staan, dan wel achteraan in de rij aan te sluiten.


