Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement 88ste bestuur
Het volgende voorstel is een verwoording van een beleid dat we al enkele jaren
hanteren. De wissel van deze beleidsvorm was echter nog niet opgenomen in het
Huishoudelijk Reglement, vandaar het volgende voorstel:
Artikel 21 (huidig)
1. Als bachelorstudent betaalt u eenmalig een bedrag van €25,- contributie voor het
eerste jaar. Daarna zult u jaarlijks €10,- betalen tot wederopzegging.
2. Als masterstudent betaalt u jaarlijks een bedrag van €10,- contributie tot
wederopzegging.
3. Het desbetreffende bedrag zal middels een automatische incasso per jaar worden
geïnd. Wanneer u zich inschrijft vóór 1 oktober van het desbetreffende studiejaar
zal het bedrag op 1 november van dat kalenderjaar worden geïnd. Wanneer u
zich inschrijft na 1 oktober, zal het bedrag via automatische incasso op 1 juni van
het volgende kalenderjaar worden geïnd. U geldt dan wel al als Kleio-lid voor het
desbetreffende studiejaar, ook al wordt het contributiegeld dus pas later geïnd.
Artikel 21 (nieuw)
1. Een bachelorstudent betaalt bij inschrijving eenmalig een bedrag van €25,- als
contributie voor het eerste jaar. Daarna is de contributie €10,- per jaar.
2. Een bachelorstudent is vanaf het moment van inschrijven drie jaar lid.
Vroegtijdige opzegging is mogelijk door het bestuur hierover te contacteren.
3. Een masterstudent is één jaar lid en betaalt een bedrag van €10,- contributie.
4. Het lidmaatschap van Kleio kan verlengd worden na de automatische stop door
het bestuur hierover te contacteren. Dit kost €10 per jaar en geldt voor zowel
bachelor- als masterstudenten.
5. Het desbetreffende bedrag zal middels een automatische incasso per jaar worden
geïnd. Wanneer een persoon zich inschrijft vóór 1 oktober zal het bedrag op 1
november van dat kalenderjaar worden geïnd. Wanneer een persoon zich
inschrijft na 1 oktober, zal het bedrag via automatische incasso op 1 juni van het
volgende kalenderjaar worden geïnd. Deze persoon is evengoed Kleio-lid voor
dat studiejaar, ook al wordt het contributiegeld pas later geïnd.
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