FEHAC Contributiereglement

17 november 2015

Doel:
Dit reglement somt alle afspraken omtrent de contributie vaststelling en -betaling op zoals die in de
loop der jaren zijn vastgesteld.
De FEHAC-contributie is gebaseerd op het aantal leden (of contribuanten) dat de vereniging (of
stichting) heeft. In het vervolg van dit stuk staat ‘leden’ ook voor de contribuanten van een stichting.
‘Club’ staat behalve voor een vereniging ook voor een stichting.

1. Contributiegrondslag:
De grondslag voor de contributie is het aantal leden dat de club heeft.
Hierbij wordt verschil gemaakt in leden:
De eerste groep zijn de Oldtimer-leden. Dit zijn leden die één of meer oldtimers hebben. Oldtimers
zijn voertuigen die minimaal 25 jaar oud zijn. Dit aantal leden noemen we X.
Een andere groep zijn de Youngtimer-leden. Dit zijn leden die geen oldtimer hebben, maar één of
meer Youngtimers. Youngtimers zijn voertuigen tussen 15 en 25 jaar oud. Dit aantal noemen we Y.
De laatste groep zijn de overige leden die geen voertuigen hebben of alleen voertuigen jonger dan
15 jaar. Dit aantal noemen we Z. Het aantal Z is belangrijk om te bepalen of het lid voldoende
oldtimerleden heeft om volwaardig lid te kunnen zijn.

2. Het contributiebedrag:
De contributie wordt vastgesteld tijdens de ALV (Algemene Ledenvergadering). Enkele jaren terug is
tijdens de ALV afgesproken dat het voorstel tot contributieverhoging minimaal 1 jaar voor
ingangsdatum ter stemming wordt gebracht tijdens de najaars-ALV.
Als de ALV dit wenst, dan kan de stemming uitgesteld worden tot de voorjaars-ALV. De nieuwe
contributie gaat pas in het jaar na de volgende najaars-ALV.
Dit is in december 2014 gebeurd voor de contributieverhoging die op 1 januari 2016 ingaat. De
stemming heeft in mei 2015 plaatsgevonden zodat de clubvertegenwoordigers ruggespraak konden
houden.
Er wordt een bedrag per oldtimer-lid vastgesteld. Dit noemen we B.
Youngtimer-leden betalen de helft dus ½ B.
En de overige leden betalen niets.
De contributie is:

C = B * (X + (Y/2) )

3. Minimale Contributie:
Er is een minimale contributie vastgesteld die iedere FEHAC-lid minimaal moet betalen. We noemen
dit M. Dit bedrag is vanwege de kosten die FEHAC moet maken voor ieder lid ongeacht het aantal
leden zoals de FEHACtiviteiten, Jaarverslag etc.

4. Vaststellen Contributiegrondslag op peildatum:
Om de contributiegrondslag vast te stellen vraagt het secretariaat aan ieder FEHAC lid om opgave te
doen van het aantal leden X, Y en Z op de peildatum 1 november van het lopende jaar. Deze
objectieve meetmethode is vastgesteld door de ALV.
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Hiervoor stuurt FEHAC in november een E-mail met de gegevens die op dat moment bij FEHAC
bekend zijn aan de club. Dit zijn naast de aantallen ook de gegevens van de bestuursleden.
Als E-mailadressen worden alle bij FEHAC bekende bestuursleden van de club aangeschreven. In
principe zou een bericht aan secretaris van de club voldoende moeten zijn. Het blijkt in de praktijk
dat bestuurswisselingen vaak niet doorgegeven worden. Om te voorkomen dat de vraag de club niet
bereikt, worden alle bij FEHAC bekende bestuursleden aangeschreven met het uitdrukkelijke verzoek
dat er één de correctie terugstuurt.
Het verzoek is om deze gegevens te corrigeren en terug te sturen.
Een FEHAC-lid betaalt dus de contributie over het aantal leden dat het jaar ervoor lid was. Zodoende
kan het lid altijd de FEHAC contributie meenemen in zijn begroting en wordt dus niet verrast door
een verandering van het aantal leden na het jaar.
Als er voor 10 januari van het nieuwe contributiejaar niets teruggestuurd is, neemt het secretariaat
aan dat de gegevens correct zijn en zal de op dat moment bekende gegevens gebruiken voor de
contributienota.
Hierbij geldt één uitzondering: de Youngtimer-leden promoveren automatisch naar Oldtimer-leden.
Dit komt omdat de auto’s van deze leden op dat moment best 25 jaar oud kunnen zijn geworden en
dus oldtimers zijn geworden. Dat weten we echter niet omdat er geen opgave is gedaan.

5. Contributienota:
In januari maakt het secretariaat de contributienota’s aan voor alle leden. De hoogte van de nota is
gebaseerd op de opgave van het lid onder 4.
De hoogte van de contributie nota is:
C = B * ( X + (Y/2) ) als C>M
of
C= M als C<M
De contributienota wordt naar het postadres van de penningmeester gestuurd.

6. Contributiebetaling:
Zodra een betaling binnenkomt, wordt deze gecontroleerd en geregistreerd. Wijzigingen en
mededelingen op het afschrift worden hierbij genegeerd. Fouten in de contributienota moeten per Email gemeld worden.
Afwijkingen van het ledenaantal zonder dat een antwoord is ontvangen op het verzoek van het
ledenaantal op de peildatum, worden door het bestuur van de FEHAC behandeld.
Als de betaling niet binnen komt, dan gaat het secretariaat een herinnering sturen. Deze herinnering
gaat digitaal naar alle bestuursleden van het betreffende FEHAC-lid.

7. Wanbetaling:
Als de betaling dan nog uitblijft, dan zal het secretariaat en het bestuur de club proberen te bereiken.
Blijft betaling hierna nog uit, dan zal het lid als wanbetaler voorgedragen worden voor royement in
de najaars-ALV van het betreffende contributiejaar.
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8. Schema:
Groen: ALV (voorjaar en najaar)
Rood: peildatum 1 november

ALV
Voorstel B2? ja

ALV

Reactie Club:

X? =X2
Y?=Y2

X? =X3
Y?=Y3

X? =X4
Y?=Y4

Contributiebedrag B1
Aantal leden X1,Y1
Te betalen C1=B1*(X1+Y1/2)

B1
X2,Y2
C2 = B1*(X2+Y2/2)

B2
X3, Y3
C3 = B2*(X3+Y3/2)

Tijdens de najaars-ALV wordt
het voorstel ingediend en
aangenomen om de contributie
te wijzigen naar B2.

Het volgende jaar blijft gewoon
B1 gelden.

Pas in jaar 3 gaat de nieuwe
contributie B2 in.

Op de peildatum is het aantal
leden X2 en Y2.

De contributie wordt berekend
met de nieuwe ledenaantallen.
In dit jaar kan de club rekening
houden met de nieuwe
contributie die vanaf het
volgende jaar gaat gelden.

9. FEHAC Contributie door de jaren heen:
Jaar
2001 (overgang Euro)
2002
2003 – 2007
2008
2009
2010 – 2012
2013 – 2015
2016

Contributie B
f. 3,00 (1,36 euro )
1,40 euro
1,50 euro
1,75 euro
1,80
1,85 euro
1,85 euro (Youngtimertarief)
2,50 euro

Minimum contributie M
f. 75,- (34,03 euro)
34 euro
35 euro
50 euro
50 euro
50 euro
50 euro
70 euro

Vanaf 2013 is het Youngtimer-tarief ingevoerd. Daarvoor gold het tarief voor alle leden van de club.
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