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Einde van het lidmaatschap 

Statuten - Artikel 9 

Het lidmaatschap eindigt: 

1. Voor zover het betreft een lid-rechtspersoon: wanneer het lid ophoudt te bestaan en voor zover het betreft 

een lid-natuurlijk persoon: door de dood; 

2. Door opzegging door het lid; 

3. Door opzegging door de Vereniging; 

4. Door ontzetting. 

 

Statuten - Artikel 10 

1. De opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk geschieden uiterlijk drie maanden voor het 

einde van het kalenderjaar. De beëindiging van het lidmaatschap gaat in per het einde van het kalenderjaar 

waarin de opzegging van het lid is ontvangen, of, indien de opzegging niet uiterlijk drie maanden voor het 

einde van een kalenderjaar is ontvangen, tegen het einde van het daarop volgende kalenderjaar. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan geschieden door het Dagelijks Bestuur wanneer 

een lid niet meer voldoet aan de in artikel 5 lid 1 gestelde criteria of wanneer redelijkerwijs van de 

Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door het Algemeen Bestuur, indien het lid handelt in strijd 

met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging. 

4. Het betrokken lid wordt ten spoedigste bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, van het besluit 

tot opzegging door de Vereniging of het besluit tot ontzetting in kennis gesteld. Het lidmaatschap eindigt 

zodra tegen een dergelijk besluit geen beroep conform artikel 11 meer kan worden ingesteld. 

5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 en onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3 kan een lid zijn 

lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:  

a binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn 

verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan op dat lid niet van 

toepassing; en 

b binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een 

andere rechtsvorm of tot fusie. 

De bevoegdheid tot opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang bestaat niet voor het geval 

van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen van leden met uitzondering van de verplichtingen als 

bedoeld in artikel 7 lid 3. 

6. Bij beëindiging van het lidmaatschap overeenkomstig de leden 1, 2, 3 en 5 van dit artikel is het betreffende 

lid gehouden de financiële verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap voor het lopende jaar te voldoen, 

onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3. 
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Einde van het START-IT lidmaatschap 

Huishoudelijk reglement - Artikel 5.3 

Voor aspirant-leden geldt de volgende afwijkende regeling: 

1. Opzegging van het aspirant-lidmaatschap moet schriftelijk geschieden uiterlijk drie maanden voordat de 12-

maanden termijn afloopt. 


