
 

Einde lidmaatschap 

 

Artikel 8 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a) door overlijden van een lid; 

b) door opzegging door een lid; 

c) door opzegging door de vereniging; 

d) door ontzetting door het bestuur; 

e) door ontzetting door een onherroepelijk geworden uitspraak van de Raad van Tucht. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van 

een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 

drie maanden. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging 

mogelijk: 

a) indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

b) binnen één maand nadat een besluit waarbij anders dan geldelijk de rechten van de 

leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of 

medegedeeld; 

c) binnen één maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de 

vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur bij 

aangetekende brief tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een 

opzegtermijn van drie maanden en is slechts mogelijk wanneer redelijkerwijs niet van de 

vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren dan wel wanneer een 

lid ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld aan het lidmaatschap. 

4. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten wanneer het lid handelt in strijd met 

de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging dan wel wanneer hij de vereniging 

op onredelijke wijze benadeelt. Betrokkene wordt zo spoedig mogelijk na het nemen van 

het besluit tot ontzetting per aangetekende brief onder opgave van redenen van het besluit 

in kennis gesteld.  

5. Tegen een besluit tot ontzetting door het bestuur kan betrokkene binnen één maand na 

ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Gedurende 

de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

6. Beëindiging van het lidmaatschap geeft geen aanspraak op restitutie van contributie over 

het desbetreffende verenigingsjaar of uitbetaling van een evenredig deel van het vermogen 

van de vereniging. 
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