Huishoudelijk reglement LAC Zuid Vereniging van financiële dienstverleners
Bedrijfslidmaatschap
1.

2.

3.

4.

Bedrijfsleden zijn leden, zoals bedoeld in artikel 5.2 van de statuten, die een
bedrijfslidmaatschap bij het bestuur hebben aangevraagd, op welke aanvraag door het
bestuur positief is beschikt. Het bestuur stelt vast welke gegevens bij een aanvraag
dienen te worden verstrekt. Tot deze te verstrekken gegevens behoort in elk geval de
naam en beschrijving van de organisatie waarvoor de faciliteiten van toepassing zullen
zijn. Bij niet toelating als bedrijfslid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
Een bedrijfslid verkrijgt de volgende faciliteiten ten behoeve van alle werkzame
personen van de ingeschreven organisatie:
a. Mogelijkheid tot deelname aan alle evenementen en bijeenkomsten, die ook voor
leden gratis zijn, waaronder lezingen en Leden voor leden bijeenkomsten.
b. Mogelijkheid tot deelname aan de algemene vergadering waarbij gratis deelname
aan de vergadering en/of feestavond mogelijk is voor ten hoogste vier personen.
c. Mogelijkheid tot deelname aan workshops. Voor deelname aan workshops is de
bijdrage verschuldigd, alsof men lid van LAC-Zuid is.
d. Abonnement op vakblad ‘De Beursbengel’, waarbij per organisatie één exemplaar
van het vakblad wordt verstrekt per uitgave.
e. Alle verdere faciliteiten, welke het bestuur in overeenstemming acht met het doel
van de vereniging. Een beslissing van het bestuur kan door de algemene
vergadering worden gewijzigd.
Bedrijfsleden betalen een contributie op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering vast te stellen schaal, gerelateerd aan het aantal werkzame personen bij de
ingeschreven organisatie conform de inschrijving in het handelsregister. In geval van
discussie over de bijdrage beslist het bestuur, uitgaande van de inschrijving in het
handelsregister.
Het aantal werkzame personen kan één keer in de drie jaar door het bestuur worden
opgevraagd.

Contributie
1.
2.

De contributie voor leden bedraagt € 75 per jaar.
De contributie voor bedrijfsleden, inclusief het eigen, persoonlijke lidmaatschap,
bedraagt voor
Aantal werkzame personen
incl. eigenaar/dga

contributie per jaar

1 t/m 5
6 t/m 10
11 t/m 15
16 t/m 20
21 t/m 25
Meer dan 25

€ 125,-€ 175,-€ 225,-€ 275,-€ 325,-€ 375,--

3.

Bij inschrijving gedurende het jaar is voor het lopende jaar een pro rato contributie
verschuldigd vanaf de eerste van de maand volgend op moment waarop de inschrijving
door het bestuur ontvangen is.

Lidmaatschap
1. Bij inschrijving vóór 1 september loopt de lidmaatschapsduur tot en met 31
december. Bij inschrijving vanaf 1 september loopt de lidmaatschapsduur tot en met
31 december van het daarop volgende jaar. Na ontvangst van het
inschrijvingsformulier ontvangt u de nota. Het (bedrijfs)lidmaatschap loopt tot en met
31 december en wordt telkens automatisch met een jaar verlengd.
2. Opzeggingen van lidmaatschap dienen schriftelijk of via e-mail plaats te vinden. Van
iedere opzegging wordt een bevestiging aan de afzender verzonden.
Bestuur
1.
2.

Conform het bepaalde in artikel 8.5 van de statuten treden per jaar tenminste twee
bestuursleden af.
Het rooster is als volgt:
2019: Mw. Jacobs en dhr. Sarneel
2020: De dames Terlingen en Cremers
2021: De heren Cadier en Habets
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