
Voorwaarden lidmaatschap
Iedere Nederlander tussen de 14 en de 31 jaar kan lid worden van JFVD. Het lidmaatschap van de
vereniging is persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben
gemaakt voor de vereniging kunnen door de algemene vergadering worden benoemd tot erelid. Het
lidmaatschap vangt aan na inschrijving in de ledenadministratie, tenzij het bestuur binnen drie
maanden na aanmelding beslist dat betrokkene geen lid kan worden. In dat laatste geval wordt de
betrokkene geacht nooit lid te zijn geweest van de vereniging.
De rechten en plichten van ieder lid zijn vastgesteld in het huishoudelijk reglement en de statuten.

Herinschrijven
Indien het lid verzoek indient tot het beëindigen van het lidmaatschap is het mogelijk deze binnen een
termijn van twee weken opnieuw te activeren. Indien hier geen gebruik van wordt gemaakt zal er een
nieuw verzoek tot inschrijving moeten worden ingediend.

Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en zal ten afloop automatisch verlengd worden, Indien het lid
reeds de leeftijd van 31 heeft bereikt zal deze automatisch uitgeschreven worden van de vereniging.
Per 1 januari wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Contributie
Eenmaal per jaar wordt de contributie automatisch  geïncasseerd middels machtiging. De contributie
bedraagt 5 euro per kalenderjaar en dient in één keer geïnd te worden.

Nieuwe leden betalen bij inschrijving eenmalig middels iDEAL. Hierop volgend zal elk kalenderjaar
een automatische incasso plaatsvinden via Mollie BV. Restitutie. Restitutie van betaalde lidgelden is
enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen en bij goedkeuring van de penningmeester. Indien de
contributie gestorneerd wordt zonder instemming van de penningmeester blijft de betaalverplichting
van kracht.

Beëindiging lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap is enkel mogelijk via een schriftelijk verzoek aan
mail@jongerenfvd.nl . Hierbij dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

1. Voor- en achternaam
2. Mailadres
3. Telefoonnummer
4. Reden opzegging (optioneel)

Zodra de opzegging is verwerkt, zal het lid per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar worden
uitgeschreven.
Indien expliciet aangegeven is het mogelijk per direct opgezegd te worden. Je blijft echter
contributieplichtig tot en met 31 december van het jaar waarin de opzegging is ingediend.


