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Huishoudelijk Reglement van de Onderwatersportvereniging 

Contributiebesluit 2015 

Entreegeld 
Artikel 1 
1. Elk  lid is per 1 januari van elk komend jaar  een vergoeding aan de NOB wegens herinschrijving verschuldigd. 

2. Onderstaande artikelen 2, 3, 4, 5 zijn, oor at etreft het onderdeel onds ontri utie , niet van toepassing op leden die 

reeds  via een andere duikvereniging lid van de NOB zijn. 

Contributie 
Artikel 2 

De contributiebedragen van de vereniging en de bond staan vermeld op ijlage: Tarievenblad .  

Artikel 3 
1. In de verenigingscontributie is de bondscontributie verwerkt, omdat de vereniging zorg moet dragen voor de afdracht van 

de bondscontributie aan de bond. 

2. De afdracht van de bondscontributie is niet van toepassing voor leden die via een andere vereniging die afdracht al 

voldoen. 

Artikel 4 
De bondscontributie voor het lopende jaar dient bij toetreding volledig te worden voldaan. Bij opgave van een nieuw lid vindt 

inschrijving plaats per de 1
e
 van de maand volgend op de maand van ontvangst van de inschrijving. 

Artikel 5 

De bondscontributie is losgekoppeld van de clubcontributie. Jaarlijks zal de wijziging van de bondscontributie verrekend 

worden met de leden. De penningmeester informeert de leden over de wijziging. 

Artikel 6 
Elk lid is vervolgens verplicht om de verenigingscontributie vooraf via een automatische overschrijving te voldoen per 1e van 

de maand, volgend op de datum van inschrijving bij de vereniging. 

Artikel 7 
De verenigingscontributie dient maandelijks of in een veelvoud hiervan vooraf te worden voldaan en dient vóór elke 

betalingsperiode in het bezit te zijn van de vereniging. 

Opzegging 
Artikel 8 
Bij opzegging van het lidmaatschap, zoals beschreven in artikel 7, lid 1c van de Statuten, dienen onmiddellijk alle financiële 

verplichtingen van het lid ten opzichte van de vereniging te worden voldaan. 

Artikel 9 
Bij opzegging van het lidmaatschap eerder dan aan het einde van het jaar, zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement 

artikel 3, kan met uitzondering van eventueel achterstallige contributie op verzoek van het lid de nog te betalen contributie 

voor de rest van het jaar worden kwijt gescholden. 
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Artikel 10 
Bij leden die per 1 december een contributieachterstand hebben, bestaat de mogelijkheid dat zij niet worden opgegeven bij 

de bond ter verlenging van hun bondslidmaatschap voor het daarop volgende jaar.  

Artikel 11 
Alle betalingen aan de vereniging dienen plaats te vinden op het bankrekeningnummer NL52INGB00077.09.032 ter attentie 

van De Emmer Duikers te Emmen. 

Artikel 12 
Bij niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging kan opzegging namens de vereniging 

plaatsvinden (art. 3b van het huishoudelijke reglement) of eventueel het royement (art. 3d van het huishoudelijke reglement) 

één en ander ter beoordeling van het bestuur. 

Artikel 13 
In overeenstemming met het bepaalde in de statuten, artikel 7, lid 8 vindt bij beëindiging van het lidmaatschap van de NOB 

geen teruggave van (een gedeelte) van de bijdrage over het lopende jaar plaats. 
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Tarievenblad 2015 

Afdracht NOB:  

Bondscontributie Senioren )* € 41.20  

Bondscontributie Junioren (jeugdleden)* € 17.50  

 

   

 Inclusief:   

 )* Collectieve aansprakelijkheidsverzekering € ,  per lid  

 )* Collectieve ongevallenverzekering € ,9  per lid  

 )* Het duik aa dblad O derwatersport    

Abonnement infosysteem € ,   

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders € ,   

Contributie DED:  

Clubcontributie Senioren, incl. bondsbijdrage )** € ,  

of €  00 per mnd 

 

Clubcontributie Jeugdleden, incl. bondsbijdrage )** € ,00 

of € ,50 per mnd 

 

   

   

 Inclusief:   

 )** Onbeperkt perslucht   

 )** Reanimatiecursus   

   

 


