
 

Bijlage: toelichting lidmaatschap 

1 april 2020 

De KNGU krijgt een groot aantal vragen hoe het juridisch geregeld is met onder ander het 
lidmaatschap en het betalen van contributie. Onderstaand een overzicht wat je kunt gebruiken 
richting je leden. 

 

Lidmaatschap versus overeenkomst 
De juridische relatie tussen ons als sportclub en jou als lid is het lidmaatschap. De betaling van de 
contributie is daarbij statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met 
de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Dan maakt het niet uit of de club haar 
doelstellingen waar heeft kunnen maken. 

Contributie blijft verschuldigd 
Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training 
of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. 

Juridische overmacht 
Wanneer het een vrije keuze zou zijn van onze club om de lessen te onderbreken kunnen wij ons 
voorstellen dat je moeite hebt met het blijven betalen van de contributie. Echter het is een 
maatregel die opgelegd is van hogerhand, wij hebben geen keuze, wij zijn gesommeerd geen lessen 
meer aan te bieden. Dat is een juridische overmacht voor ons als club. 

En verder: kosten club lopen grotendeels door 
De coronacrisis betekent voor de club zware tijden, ook financieel. Alle kosten die de club normaal 
gesproken maakt voor het geven van lessen gaan bijna allemaal gewoon door. Denk daarbij aan 
zaalhuur en de technische leiding die wij in dienst hebben. Op ditt moment is er nog grote 
onzekerheid over hoe het verder verloopt met de coronacrisis. Wij doen er echter alles aan om de 
kosten zoveel mogelijk te beperken. Ook maken we waar mogelijk gebruik van steunmaatregelen van 
de overheid. Maar die zijn nu nog moeilijk te overzien. De KNGU zit daar bovenop en informeert ons 
als club zodra daar meer duidelijkheid over is. 
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