
 

	
	

Reglement gespreide betaling 2022 
(Geaccepteerd in ALV 2022-08) 

 
Aanleiding 2022  
Aanpassing reglement aan eerder gemaakte afspraken over betalingstermijnen en 
automatische incasso. 
 
Aanleiding 2008 
De wens vanuit de leden om het staangeld e.d. dat jaarlijks verschuldigd is gespreid te 
kunnen betalen. 
 
Algemeen beleid: 
Betaling van het staangeld e.d. dient jaarlijks per 15 maart te zijn betaald. 
Alle leden* zijn verplicht de vereniging te machtigen het staangeld e.d. d.m.v. van 
automatische incasso te innen. 
 
*Deze verplichting geldt direct voor nieuwe leden. De overige leden dienen uiterlijk 1 
januari 2011 te voldoen aan deze verplichting.  
Deze bepaling is door het toenmalige bestuur niet ten uitvoer gebracht, maar wordt per 
seizoen 2024 alsnog uitgevoerd. Vanaf 2024 betaalt dus iedereen d.m.v. automatische 
incasso. 
 
Aanvullend beleid: 
Overschrijding van genoemde betaaldatum is slechts toegestaan bij gespreide betaling in 
zeven (7) termijnen (leden met overgangsregeling) of na met de penningmeester 
overeengekomen aangepaste betaalwijze.                    
                    
De betalingsmogelijkheden van het staangeld e.d. zijn: 

1. Betaling van het verschuldigde staangeld e.d. ineens. 
Bij deze keuze wordt het staangeld e.d. uiterlijk 15 maart van elk jaar betaald te zijn 
d.m.v. automatische incasso in rekening gebracht. 
 

2. Betaling van het staangeld e.d. in twee (2) termijnen. 
Bij deze keuze wordt de eerste termijn (50%) van het staangeld e.d. per 
15 december en de eindtermijn per 15 maart d.m.v. automatische incasso in 
rekening gebracht.  

 
3. Betaling volgens met de penningmeester overeengekomen regeling. 

Deze regeling geldt voor 1 jaar. Het verzoek dient schriftelijk en met redenen 
omkleed voor 1 november door de penningmeester ontvangen te zijn om door 
hem/haar beoordeeld te kunnen worden. Bij afwijzing door de penningmeester is 
binnen veertien dagen beroep mogelijk bij het bestuur. 
 
Leden die een lopende regeling voor gespreide betaling in 7 termijnen hebben 
kunnen daar nog gebruik van maken. 



 

	
	

	

 
Automatische incasso mislukt 
In het geval de automatische incasso niet mogelijk blijkt, zal het betreffende lid hiervan op 
de hoogte worden gebracht. Vervolgens zal binnen 14 dagen een tweede incasso-opdracht 
worden uitgevoerd. Mislukt ook deze poging dan komen de eerder gemaakte afspraken te 
vervallen. Het (resterende) staangeld e.d. dient dan uiterlijk per 15 maart volledig betaald te 
zijn. 
 
Sanctie bij niet nakomen betaalverplichting 
Het bestuur kan besluiten bij het in gebreke zijn/ blijven te voldoen aan de 
betaalverplichting genoemd bij 1 t/m 4 geen Onderhuurovereenkomst aan te gaan of deze 
te ontbinden. 
Bij toepasselijkheid van deze bepaling is aanspraak op enige vorm van schadevergoeding 
door de vereniging uitgesloten. 
 
 


