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I. Toepasselijkheid voorwaarden, privacybeleid en statuten Door het
aanmelden als lid van MaculaVereniging (verder te noemen MV) bevestigt
het lid bekend en akkoord te zijn met deze voorwaarden en met het MV
privacy beleid. Op deze voorwaarden is hetgeen in de statuten van MV is
bepaald van toepassing.
II. Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van MV staat open voor natuurlijke personen van alle
leeftijden.
2. Ook personen woonachtig buiten Nederland kunnen lid worden van MV.
3. Het lidmaatschap is pas definitief nadat MV de aanmelding schriftelijk
heeft bevestigd en nadat de verschuldigde contributie is ontvangen. Het lid
ontvangt een relatienummer van MV.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
5. Het lid dient ervoor zorg te dragen dat MV over de juiste
contactgegevens beschikt.
III. Duur
Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor het
kalenderjaar en wordt elk jaar automatisch verlengd. Beëindigen dient, bij
voorkeur schriftelijk, te geschieden vóór 30 november.
Lidmaatschap beëindigen volgens artikel 6 van de statuten.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door
opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke
rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens
slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, zoals in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse
bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De
betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een
daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
6. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van
maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de
algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van
overeenkomstige toepassing.
IV. Contributie
1. De contributie bedraagt € 32,50 per jaar. Een besluit tot wijziging wordt
door de algemene ledenvergadering genomen. Elk lid is gehouden deze
contributie te voldoen.
2. Bij beëindiging van het lidmaatschap kent MV geen mogelijkheid tot
restitutie van de betaalde contributie.
V. Inhoud van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap geeft het lid het recht om gebruik te maken van alle voor
leden bedoelde diensten en producten van MV.
Aan te vullen
VI. Wijzigingen
MV kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden gaan 1 maand
na de publicatiedatum in. De nieuwe voorwaarden worden op de site
gepubliceerd en kunnen op aanvraag per e-mail worden toegezonden. Leden
wordt aangeraden regelmatig te controleren of er wijzigingen in de
voorwaarden zijn opgetreden.
VII. Privacy
Uiteraard houdt MV zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving. De
wijze waarop MV omgaat met gegevens van haar leden is vastgelegd in ons
privacy beleid. Het privacy beleid vindt u op www.maculavereniging.nl en kan
op aanvraag per e-mail worden toegezonden.

