
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributiereglement 
 
 
 
 
 

Artikel 01 Vaststelling contributie 

1. De contributie wordt, op voorstel van de penningmeester, jaarlijks vastgesteld in de algemene 
vergadering. 

2. De in de Algemene Vergadering vastgestelde contributie loopt van 1 januari tot 31 december 

van het jaar waarin de contributie wordt vastgesteld. 
 

Artikel 02 Gegevens ledenadministratie 

1. Als uitgangspunt voor de berekening van de juiste contributie worden de op 1 januari 
beschikbare gegevens van de ledenadministratie van de KNSA gebruikt. 

2. De vereniging kent de volgende lidmaatschapsvormen: 
a. Junior leden 
b. Senior leden 

3. Op de gegevens van de ledenadministratie is de de regeling Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WPB) van toepassing. Een kopie van deze regeling is op aanvraag bij het 
bestuur te verkrijgen. 

 

Artikel 03 Volledige/gedeeltelijke contributie 

1. Ieder lid is het gehele jaar contributie verschuldigd. 
2. Bij nieuwe leden is de datum van aanvang van het lidmaatschap bepalend. 
3. Bij opzegging van het lidmaatschap is een opzegtermijn van 12 weken van toepassing. Dit 

betekent dat een lid na opzegging 3 maanden contributie verschuldigd is.  
 

Artikel 04 Het innen van de contributie 

1. Per automatische incasso: 

o De verschuldigde contributie wordt 1 keer per maand afgeschreven op of omstreeks de 

4e van de maand.  
 

Artikel 05 Problemen bij het innen van de contributie 

1. Indien per automatische incasso het innen van contributie niet mogelijk is volgt na 3 
maanden een 1e herinnering met het verzoek tot betaling binnen 14 dagen. 

2. Indien na de 1e herinnering binnen 14 dagen de verschuldigde contributie niet is betaald 
volgt een 2e herinnering met het verzoek tot betaling binnen 7 dagen met een 
verhoging van het bedrag met € 20,00 administratiekosten. 

3. Indien na de 2e herinnering geen betaling volgt zal een 3e herinnering per aangetekende 
brief worden verstuurd waarbij de te innen contributie wordt verhoogd met 
€ 40,00 administratiekosten. In de aangetekende brief wordt tevens aangegeven dat 
bij het niet voldoen aan de betaling binnen 10 dagen, de inning van de contributie in 
handen wordt gegeven van een door het bestuur aangewezen incassobureau. Alle 
hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van het nalatige lid. 
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4. Indien het incassobureau niet tot betaling van de contributie en overige kosten kan 
komen wordt de inning van het totaal uitstaande bedrag in handen gegeven van een 
deurwaarder. Ook de kosten hiervan komen voor rekening van het nalatige lid. 

5. Het bestuur kan vanaf het moment dat de 3e herinnering is verstuurd besluiten het 
nalatige lid uit te sluiten van alle activiteiten binnen de vereniging tot alle betalingen 
zijn voldaan. 

6. Het bestuur zal het lid schriftelijk op de hoogte stellen van de uitsluiting van alle 
activteiten van de vereniging. 

7. Indien na herhaalde herinneringen en alle overige acties om tot betaling van de 
verschuldigde contributie en overige kosten door het lid niet wordt voldaan volgt 
royering van het lidmaatschap. 

8. Royering van het lidmaatschap ontslaat de persoon in kwestie niet van de betalings- 
verplichting. 

 

Artikel 06 Slotbepaling 

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, evenals in gevallen waarin strikte 
toepassing van dit reglement zou leiden tot kennelijke onredelijkheid en/of 
onbillijkheid, kan het bestuur via een bestuursbesluit een speciale regeling treffen. 

2. Een dergelijke regeling dient getroffen te worden in de geest van dit reglement. Aan 
een dergelijke regeling kunnen door derden nimmer rechten ontleend worden. 

 

 
Overzicht hoogte contributie per 01-01-2014 (besluit Algemene vergadering d.d. 29-01-2014) 

 

Eenmalig entreebedrag nog niet bij KNSA aangesloten aspirant-lid 

Contributie junior kogelschutter (A/B/C)  

Contributie senior kogelschutter/combischutters Contributie alle 

hagelschutters 

€ 100,00 eenmalig 

€ 10,00 per maand 

€ 17,50 per maand 

€ 10,00 per maand 

 

- Aanmelding van een aspirant-lid bij de KNSA vindt plaats nadat het eenmalige entreebedrag 
is ontvangen. 

- Na aanmelding bij de KNSA ontvang het lid het KNSA maandblad SchietSport. 
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