
  Info MSC

De contributie bij s.v. MSC Den Helder

Bij vooruitbetaling op basis van 12 maanden per jaar:

Senioren 20 jaar en ouder: 
Gehele bedrag 1 x 90 euro  bij vooruitbetaling
Euro 22,50 per 3 maanden, 4 x per jaar bij vooruitbetaling.

Junioren 16-20 jaar: 
Euro 15,00 per 3 maanden, 4 x per jaar bij vooruitbetaling.

Jeugd tot 16 jaar: Euro 24,00 per schaakseizoen.
Betaling: 2 x per jaar Euro 12,- bij vooruitbetaling.

ING rekening per 01-08-2014 t.n.v. Morphy Schaakmat Combinatie
IBAN: NL19 INGB 0000 4774 03

Informatie lidmaatschap s.v. MSC Den Helder

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of 
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

(Artikel 8 lid 3 van de statuten van MSC)

Wet stilzwijgende verlenging lidmaatschap

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van 
abonnementen en lidmaatschappen aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 
november 2010. 

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. 
De tekst hiervan luidt als volgt: 

"De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het 
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. 
De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website 
en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze
communicatiemiddelen." 

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor 
(sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.

(Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot 
opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de 
hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). 

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd 
wordt of zij nog lid willen blijven. De ingangsdatum is 1 januari 2011. 


