Contributiebesluit 2017

Op grond van de bepalingen in artikel 5 van de (nieuwe) statuten en artikel 3 van het (nieuwe)
huishoudelijk reglement is het contributiebesluit 2017 als volgt:

Artikel 1
De hoogte van de jaarlijkse contributie bedraagt:

€ 9,00

Artikel 2
De in artikel 1 genoemde contributie is exclusief de door de vereniging aan Scouting Nederland
verschuldigde contributie. Deze contributie wordt, indien van toepassing, doorberekend aan de leden.
Hierbij zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. Indien het lidmaatschap van de MES niet de hoofdfunctie is binnen de ledenadministratie van
Scouting Nederland, dan wordt deze contributie geïnd en afgedragen door de groep die als
hoofdfunctie telt.
b. Indien het lidmaatschap van de MES de hoofdfunctie is binnen de ledenadministratie van Scouting
Nederland, dan wordt deze contributie geïnd en afgedragen door de MES.
c. Voor het lidmaatschap van Scouting Nederland wordt door de MES de peildatum van 1 februari
gehanteerd voor het vaststellen van de verplichting tot het betalen van de contributie.
d. Voor nieuwe leden van de MES wordt met betrekking tot hun lidmaatschap van Scouting
Nederland de dag van inschrijving in SOL als peildatum gehanteerd.
e. Eventuele baten of lasten door wijziging van de inschrijving bij Scouting Nederland gedurende het
jaar komen voor rekening van de vereniging.
Artikel 3
Voor het inschrijven van leden worden administratiekosten berekend.
Deze kosten bedragen:
a. voor inschrijving van nieuwe leden:
€ 0,00
b. voor herinschrijving van leden:
€ 7,50
Artikel 4
De contributie wordt betaald binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van de contributiefactuur.
Artikel 5
Betaling van de contributie vindt plaats na ontvangst van de contributiefactuur en onder vermelding
van de volledige naam van het lid en het factuurnummer.
Artikel 6
Het bestuur kan individuele leden dispensatie verlenen van hetgeen bij dit reglement is bepaald.
Artikel 7
Dit besluit wordt van kracht per 1 januari 2017 en blijft geldig totdat wijziging of intrekking plaatsvindt
door de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 8
Dit besluit is goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 20 november 2016.
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