
Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 90ste bestuur 
 
Het 90ste bestuur wil een HR-wijziging voorstellen omtrent artikel 23 in het 
Huishoudelijke reglement, Contributiesysteem. Artikel 23 luidt momenteel als volgt: 
 
Contributiesysteem 
Artikel 23 

1. Via de machtiging op het Word-Lid-formulier geeft u toestemming aan 

Studievereniging Kleio, Amsterdam om doorlopende incasso-opdrachten te 

sturen naar uw bank en uw bank om doorlopend de desbetreffende bedragen van 

uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Studievereniging 

Kleio, Amsterdam. 

2. Na het verzenden van het Word-Lid-formulier ontvangt u binnen twee weken van 

Kleio een bevestigingsmail, inclusief kopie van uw machtiging tot automatische 

incasso. Vanaf dit moment staat u officieel op de ledenlijst van Kleio en zal het 

geld geïncasseerd gaan worden. 

3. De machtiging die u afsluit door het Word-Lid-formulier te verzenden is 36 

maanden geldig, vanaf het moment dat u uw bevestigingsmail (inclusief kopie 

van de machtiging) ontvangen heeft. Na de termijn van 36 maanden zult u 

opnieuw gevraagd worden een machtiging in te vullen, indien gewenst. 

 

Lid 3 van artikel 23 moet echter veranderen, aangezien het lidmaatschap 25 juni 2020 

veranderd is van drie naar vier jaar. Hier moet dus 48 maanden komen te staan in plaats 

van 36 maanden. Dit zal met terugwerkende kracht ingaan. De HR-wijziging geldt dus 

voor leden die zich na donderdag 25 juni 2020 aanmelden bij Kleio. 

De HR-wijziging zal er zoals het volgende uitzien: 

Contributiesysteem 
Artikel 23 

1. Via de machtiging op het Word-Lid-formulier geeft u toestemming aan 

Studievereniging Kleio, Amsterdam om doorlopende incasso-opdrachten te 

sturen naar uw bank en uw bank om doorlopend de desbetreffende bedragen van 

uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Studievereniging 

Kleio, Amsterdam. 

2. Na het verzenden van het Word-Lid-formulier ontvangt u binnen twee weken van 

Kleio een bevestigingsmail, inclusief kopie van uw machtiging tot automatische 

incasso. Vanaf dit moment staat u officieel op de ledenlijst van Kleio en zal het 

geld geïncasseerd gaan worden. 

3. De machtiging die u afsluit door het Word-Lid-formulier te verzenden is 48 

maanden geldig, vanaf het moment dat u uw bevestigingsmail (inclusief kopie 

van de machtiging) ontvangen heeft. Na de termijn van 48 maanden zult u 

opnieuw gevraagd worden een machtiging in te vullen, indien gewenst. 

 


