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Inleiding  

Het contributiereglement is een aanvulling op het Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) en 
de Statuten en bevat informatie over de contributie. Het HR en de Statuten zijn leidend. Een 
lid is volgens de Statuten en HR verplicht tot het betalen van contributie. Een lid dat 
cursussen volgt verplicht zich volgens de statuten en het HR ook tot het voldoen van 
cursusgeld.  

De contributie bedraagt €30,00 per jaar en het cursusgeld bedraagt €30,00 per cursus per 
jaar. Ook moet een lid een Olympas (actuele prijzen te vinden op de website van 
Sportcentrum Olympos: https://www.olympos.nl/) met registratie op U Dance of een 
verenigingspas aanschaffen. Met een Olympas kan het lid gebruik maken van het volledige 
sportaanbod op Sportcentrum Olympos. Met een verenigingspas kan alleen bij USDV U 
Dance gesport worden. Als een lid besluit een verenigingspas aan te schaffen in plaats van 
een Olympas, komt er jaarlijks een extra toeslag van €28,00 bij. Zowel de contributie als het 
cursusgeld zullen automatisch worden geïnd. Indien een lid in februari wenst in te stromen zal 
het bestuur persoonlijk contact opnemen met het desbetreffende lid over de betalingstermijn 
en het te betalen bedrag. Eén van de leden van het bestuur zal zorg dragen voor het 
incasseren van de contributie en het cursusgeld (indien van toepassing).  

Een lid dat de contributie niet (tijdig) betaalt kan worden uitgesloten van 
deelname aan alle verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag voldaan is.  

Een lid dat het cursusgeld niet (tijdig) betaalt kan worden uitgesloten van deelname aan alle 
lessen tot het verschuldigde bedrag voldaan is.  

Artikel 1. Betalingsprocedure  

Lid 1. Automatische incasso  

Door middel van tekenen van de machtiging voor de contributie geeft het lid toestemming 
voor het automatisch incasseren van het verschuldigde bedrag van het door het lid 
opgegeven bank- of girorekeningnummer. Dit betreft een doorlopende machtiging, 
waarbij het desbetreffende lid toestemming geeft om elk daaropvolgend jaar het 

https://www.olympos.nl/


verschuldigde bedrag voor de contributie af te schrijven. 

Voor het volgen van een cursus tekent het lid eveneens een machtiging en geeft hiermee 
toestemming voor het automatisch incasseren van het verschuldigde bedrag voor het 
cursusgeld. Dit betreft een eenmalige machtiging en zal elk jaar bij het volgen van een nieuwe 
cursus ondertekend moeten worden.  

Lid 2. Incassoprocedure  

Enkele weken voor het afschrijven van de contributie en het cursusgeld zal het lid een 
e-mail ontvangen met hierin de nadere details omtrent de incassoprocedure. Het lid krijgt 
uiterlijk 7 dagen voor het incasseren van de incasso een betalingsnotificatie. Het lid moet 
ervoor zorgen dat er op het moment van het incasseren van het verschuldigde bedrag 
voldoende saldo op het opgegeven bank- of girorekeningnummer staat. Indien de incasso 
niet voldaan wordt zal door één van de leden van het bestuur een eerste 
betalingsherinnering gestuurd. Aan deze betalingsherinnering zijn nog geen consequenties 
verbonden. In de betalingsherinnering wordt verzocht het verschuldigde bedrag binnen 2 
weken over te maken op de bankrekening van USDV U Dance.  

Lid 3. Wanbetaling  

Indien binnen 2 weken na het versturen van de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag 
niet is betaald, wordt er door het bestuur contact opgenomen met desbetreffende persoon om 
na te gaan of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn die ten grondslag liggen aan de 
wanbetaling. In individuele gevallen kan het bestuur uitstel van betaling geven en een 
specifieke betalingsregeling maken met het desbetreffende lid. In het geval van wanbetaling 
van de contributie en/of het cursusgeld wordt alleen overmacht als reden in overweging 
genomen. Met overmacht wordt bedoeld dat het niet betalen van het lid niet te wijten is aan 
zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende 
opvatting voor zijn rekening komt. Het bestuur kan hierbij verzoeken om bewijs. Overmacht bij 
de danspartner betekent niet per definitie overmacht voor de desbetreffende persoon. 

Lid 4. Aanmaning  

Indien er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, wordt het desbetreffende lid door 
het bestuur schriftelijk gesommeerd om binnen 2 weken het verschuldigde bedrag alsnog te 
voldoen op straffe van schorsing en hiermee uitsluiting van alle activiteiten. Eventuele 
administratiekosten zullen bovenop het openstaande bedrag voldaan moeten worden.  



Lid 5. Incassobureau  

Voldoet een lid ook na de schriftelijke sommering niet aan zijn verplichtingen dan kan de 
vordering, indien gewenst door het bestuur, bij een incassobureau aangeboden worden. 
De kosten die hierbij gemaakt worden zullen eveneens voor rekening van het lid komen.  

Artikel 2. Schorsing en ontzetting  

De schorsing ontslaat het lid niet van zijn plicht om te betalen. Pas nadat het lid het 
verschuldigde bedrag volledig betaald heeft, zal de schorsing opgeheven worden. Het 
lidmaatschap vervalt niet automatisch wanneer niet betaald wordt. De schorsing duurt 
maximaal 6 weken en deze periode kan twee keer verlengd worden. Na de schorsing van 
drie maal 6 weken volgt ontzetting onder opgave van redenen. Hierna kan het lid binnen 
een maand beroep aanvragen bij de Algemene Ledenvergadering.  

Artikel 3. Beëindiging van cursus en lidmaatschap  

De beëindiging van de cursus gebeurt automatisch aan het einde van het academisch jaar. 
Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk voor 1 augustus van het 
huidig academisch jaar te gebeuren. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en hiervoor dient 
een mail gestuurd te worden naar de secretaris van de vereniging 
(secretaris@usdvudance.nl).  

Indien een lid het lidmaatschap niet tijdig opzegt is het verplicht de contributie van 
het daaropvolgende academisch jaar te betalen.  

Wanneer een lid na het lezen van dit document nog vragen heeft, kunnen het HR 
en/of de statuten er op nageslagen worden. Daarnaast kan het lid met zijn vraag 
bij het bestuur terecht.  

Het bestuur der USDV U Dance.  


