
 
  
Lidmaatschap van de Club van 100 volleybalvereniging HSC Hierden  
 
Lidmaatschap  
Lidmaatschap van de Club van 100 wordt aangegaan voor de periode van een jaar.  

U wordt vermeld in de ledenlijst van Club van 100 op onze website met uw naam en 
toenaam en/of de naam van uw bedrijf. Tevens is een doorlink naar uw bedrijfswebsite 
mogelijk.  
 
Verlenging lidmaatschap  
Wetsvoorstel stilzwijgende verlenging lidmaatschappen is aangenomen.  
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor 
(sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. Hierbij heeft de (sport)verenigingen wel de 

navolgende verplichting:  
"De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het 
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.  
De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website, 
indien een vereniging gebruik maakt van dit communicatiemiddel."  
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor 
(sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.  
Binnen de Club van 100 informeren wij U tijdig per e-mail – als een opzegging uitblijft – 
dat het lidmaatschap verlengd wordt voor een periode van maximaal een jaar. De 
noodzakelijke informatie voor het opzeggen van het lidmaatschap van de Club van 100 is 
te vinden op de hoofdpagina van onze website.  
 
Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat?  
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden aan de administratie. 

Dit kan door middel van een e-mail aan:  
 
Jenny@klaim.nl 
Opzegging gaat per 1 januari van het nieuwe jaar in. Uiterlijk 25 november dient 
opzegging bij de administratie aanwezig te zijn. Wordt daaraan niet voldaan dan is men 
wederom een jaar lang lid van de Club van 100 met uiteraard de verplichting tot betaling 
van het lidmaatschap. De opzegging dient naam, e-mail en adresgegevens van het lid te 
bevatten.  

 
Mutaties, welke en hoe doe je dat?  
Mutaties in het lidmaatschap dienen ook schriftelijk aan de administratie gemeld te 
worden. Dit kan gaan om adreswijziging, verandering in lidmaatschapsvorm etc.  
Dit kan door middel van een e-mail aan: jenny@klaim.nl 


