
 

Contributiebeleid particulier lid 2023 
 

Bij het lidmaatschap van de Stichting voor Afweerstoornissen (SAS) hoort een contributie 

zodat wij over middelen kunnen beschikken die noodzakelijk zijn om de stichting in stand te 

houden en om activiteiten te organiseren. 

 

1. Lid worden 

Ieder natuurlijk persoon kan lid worden van Stichting voor Afweerstoornissen. Het 

lidmaatschap is geldig voor een kalenderjaar. Lid worden kan via: 

https://stichtingvoorafweerstoornissen.nl/membership-registration/ 

 

2. Contributiebedrag 

Voor 2023 blijft het contributiebedrag ongewijzigd EUR 30,-. Leden zonder automatische 

incasso betalen in 2023 EUR 33,- en ontvangen hiervoor een factuur.  

Het hebben van een automatische incasso levert onze vrijwilligers minder administratief 

werk op, de SAS lagere transactiekosten waardoor we meer geld overhouden voor 

voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Wij verzoeken u vriendelijk hier 

gebruik van te maken. Voor vragen over automatische incasso kunt u contact opnemen met: 

penningmeester@stichtingvoorafweerstoornissen.nl 

 

Leden die buiten Nederland (alsmede op de Nederlandse Antillen) wonen ontvangen geen 

fysieke post vanwege de stijgende portokosten. U kunt gebruik maken van het digitale 

ledenportaal op onze website, waar onder andere de Paraplu digitaal te lezen is. Hiernaast 

dienen leden buiten de eurozone verplicht de bankkosten op zich te nemen bij betalingen 

aan de SAS. 

 

Een lidmaatschap behelst deelname aan georganiseerde bijeenkomsten (lid + kinderen 

onder de 12 jaar) en geeft recht op toezending van het ledenmagazine (Paraplu) en andere 

informatie.   

 

3. Betalingsperiode 

Begin februari worden de contributies geïncasseerd via automatische incasso. Leden die niet 

via automatisch incasso betalen zullen in januari een factuur ontvangen welke binnen 14 

dagen voldaan moet worden. Indien deze niet tijdig voldaan wordt zijn wij genoodzaakt per 

herinnering de factuur met EUR 2 administratiekosten te verhogen.  

 

4. Betalingsregeling 

Een betalingsregeling is mogelijk, maar moet goed onderbouwd zijn door middel van 

financiële stukken. Mocht men een betalingsregeling willen treffen, dan kunt u contact 

opnemen met: penningmeester@stichtingvoorafweerstoornissen.nl. 

 

5. Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het opzegtermijn is 1 

kalendermaand. Men dient schriftelijk op te zeggen door middel van een email naar 

penningmeester@stichtingvoorafweerstornissen.nl.  

https://stichtingvoorafweerstoornissen.nl/membership-registration/
mailto:penningmeester@stichtingvoorafweerstornissen.nl


 
 

 

6. Uitzonderingen 

Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het 

bestuur van Stichting voor Afweerstoornissen in deze handelen naar eigen inzicht en volgens 

redelijkheid en billijkheid. Het bestuur behoudt de mogelijkheid om van bovenstaande af te 

wijken. 


