
ALGEMENE VOORWAARDEN 

LIDMAATSCHAP 

 

Algemeen 

De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden. Het lidmaatschap is 

persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht of overgang. Het lidmaatschap wordt aangegaan 

voor een periode van 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met een jaar. 

Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt: 

- door overlijden van het lid; 

- door opzegging door het lid; 

- door opzegging door de vereniging; 

- door ontzetting. 

Opzegging door het lid 

Opzegging van het lidmaatschap kan door een schriftelijke kennisgeving per post of e-mail. 

Een verenigingsjaar en een lidmaatschap zijn voor 12 maanden en kent een opzegtermijn van 

1 maand. 

Bijvoorbeeld: U bent lid geworden op 1 mei 2016 dus het lidmaatschap loopt tot 1 mei 2017. 

Als u wilt opzeggen moet u dit aangeven voor 1 april 2017. Indien een opzegging niet tijdig 

heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot 1 mei 2018. 

Opzegging door vereniging 

- Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het 

lidmaatschap geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van 

tenminste 3 maanden, wanneer het lid daartoe schriftelijk is aangemaand. 

- De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot 

gevolg hebben. 

- De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en). 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde 

van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

Opzegging door ontzetting 

- Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met 

de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. 

- Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid zo spoedig mogelijk van het 

besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. 

- Betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te 

gaan bij de algemene ledenvergadering. 

- Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

- Het besluit der algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met 

tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

- Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak 



eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het 

bestuur anders besluit. 

Contributie 

Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd waarbij de hoogte van de contributie wordt 

vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

Ledenlijst 

Alle leden worden vermeld op de online ledenlijst van KNW, met vermelding van naam, 

bedrijf en e-mail. Deze ledenlijst is te vinden op www.h2owaternetwerk.nl en kan alleen 

worden ingezien na te zijn ingelogd. Om in te kunnen loggen dient een account te worden 

aangemaakt via de website. Indien een lid niet wenst te worden vermeld, kan hij/ zij dit 

schriftelijk kenbaar maken of middels een e-mail aan info@waternetwerk.nl. De gegevens 

zullen dan worden gewist tijdens de eerstvolgende update. De ledenlijst wordt periodiek 

geüpdate en is dus niet op elk willekeurig moment actueel. 


