Beëindiging lidmaatschap
Bron: Statuten 2016
Artikel 6
Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Bij lidmaatschap van:
- Een rechtspersoon of een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid wanneer deze
ophoudt te bestaan;
- Een natuurlijk persoon bij diens overlijden.
b. Door opzegging aan de vereniging FEDA bij aangetekende brief aan de branchemanager.
Indien de opzegging geschiedt voor één september van het lopende kalenderjaar, eindigt
het lidmaatschap per een en dertig december van dat jaar. Bij opzegging na één
september eindigt het lidmaatschap per een en dertig december van het daarop volgende
kalenderjaar. Een lid kan zijn lidmaatschap door opzegging onmiddellijk beëindigen indien
redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
c. Door opzegging aan het lid door het bestuur. Het betrokken besluit wordt aan het lid per
aangetekende brief medegedeeld. Een zodanige opzegging doet het lidmaatschap met
onmiddellijke ingang vervallen en kan alleen geschieden:
- Wegens het niet meer voldoen aan de in deze statuten gestelde vereisten voor het
lidmaatschap;
- Wegens het niet nakomen van enige financiële verplichting tegenover de vereniging;
- Wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
d. Door ontzetting bij besluit van de Algemene Vergadering wegens gedrag in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging dan wel wegens benadeling van de
vereniging op onredelijke wijze.
e. In alle gevallen, waarin ontzetting uit het lidmaatschap kan plaatsvinden, kan de
Algemene Vergadering ook besluiten het betrokken lid voor een termijn van ten hoogste
zes maanden te schorsen.
f. Een besluit tot ontzetting of schorsing dient te worden genomen met ten minste tweederde
van de geldig uitgebrachte stemmen.
2.

Wanneer het lidmaatschap, anders dan volgens het bepaalde in lid 1, onder a., in de loop van
een kalenderjaar eindigt, blijft de contributie over dat kalenderjaar in haar geheel
verschuldigd.

3.

Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen 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 daarna niet op hem van toepassing. De
bevoegdheid tot opzegging is de leden ontzegd voor het geval van wijziging van geldelijke
rechten en verplichtingen.

4.

Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie of splitsing.

5.

Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht welke oorzaak,
blijft de bijdrage die over het desbetreffende jaar verschuldigd was of zou zijn, volledig
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
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