Algemene voorwaarden lidmaatschap GDO
Individueel lidmaatschap GDO
Artikel 7
1. Tot lid van de vereniging GDO kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die de leeftijd van vijftig jaar
hebben bereikt en die geacht worden zelfstandig en zelfredzaam in groepsverband te kunnen wonen. Deze
vereisten gelden eveneens voor de partner of echtgenoot van de leden die het lidmaatschap verwerven.
2. De aanvraag tot het lidmaatschap komt tot stand door invulling en ondertekening van een door het bestuur
vastgesteld aanmeldingsformulier.
3. Het bestuur beslist binnen één maand over toelating van een lid. Bij niet-toelating kan de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
7. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar.
Einde individueel lidmaatschap GDO
Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt door:
1. overlijden van een lid;
2. opzegging van het lidmaatschap door het lid;
3. opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging GDO;
deze kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging GDO niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging GDO niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
4. ontzetting;
deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
de vereniging GDO handelt of de vereniging GDO op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging en ontzetting
Artikel 9
1. Opzegging en ontzetting namens de vereniging GDO geschieden door het bestuur. Het lid wordt ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
2. Het betrokken lid heeft het recht tegen een besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de algemene
ledenvergadering en wel binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit. De procedure
van in beroep gaan wordt in het huishoudelijk reglement nader geregeld.
3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep geldt het lid als geschorst en kan het lid de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.
4. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van een kalenderjaar met een
opzegtermijn van vier weken. Een lid kan echter zijn/haar lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien
redelijkerwijs niet van hem/haar gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig
zijn.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting
eindigt door het verloop van die termijn.
Entreegeld en contributie
Artikel 10
1. De individuele leden betalen een entreegeld en contributie, waarvan de hoogte door de algemene
ledenvergadering worden vastgesteld. De peildatum voor de vaststelling van de contributie is de aanmelding
per kwartaal van het betreffende jaar.
3. De contributie dient eenmaal per jaar, bij voorkeur voor de 1e maart van het betreffende jaar, te worden
voldaan.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse contributie voor
het gehele jaar verschuldigd.
Rechten en plichten
Artikel 11
1. De individuele leden hebben het recht om ingeschreven te worden bij een woongemeenschap (artikel 2 van
deze statuten).
2. De leden hebben recht op deelname aan de voor hen bestemde activiteiten.
3. De individuele leden hebben recht om in aanmerking te komen voor wonen in een woongemeenschap.
5. De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement.

