
Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 90ste bestuur 
 
Het 90ste bestuur wil een HR-wijziging voorstellen omtrent artikel 24 in het 
Huishoudelijke reglement, Contributiesysteem. Artikel 24 luidt momenteel als volgt: 
 

Contributiesysteem 

Artikel 24 

1. Als u binnen de termijn van 36 maanden uw lidmaatschap wenst op te zeggen, 
kunt u dit doen door een mail te sturen naar secretaris@kleio-amsterdam.nl 
onder vermelding van ‘Opzeggen lidmaatschap Kleio’. Vermeld in de email uw 
voor- en achternaam en studentnummer. Dit kan tot 31 augustus van het 
desbetreffende studiejaar. Indien u zich niet afmeldt voor 31 augustus, zal de 
incasso stilzwijgend verlengd worden tot u de 36 maanden bereikt heeft. 

2. Als u het niet eens bent met de incasso, kunt u uw geld binnen 8 weken zonder 
opgaaf van redenen storneren. Echter, in het geval van storneren wordt u direct 
uit het ledenbestand verwijderd, tenzij hierover anders gecorrespondeerd is met 
Studievereniging Kleio via info@kleio-amsterdam.nl. 

Lid 1 van artikel 24 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: 
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1. Als u binnen de termijn van 48 maanden uw lidmaatschap wenst op te zeggen, 
kunt u dit doen door een mail te sturen naar secretaris@kleio-amsterdam.nl 
onder vermelding van ‘Opzeggen lidmaatschap Kleio’. Vermeld in de email uw 
voor- en achternaam en studentnummer. Dit kan tot 31 augustus van het 
desbetreffende studiejaar. Indien u zich niet afmeldt voor 31 augustus, zal de 
incasso stilzwijgend verlengd worden tot u de 48 maanden bereikt heeft. 

2. Als u het niet eens bent met de incasso, kunt u uw geld binnen 8 weken zonder 
opgaaf van redenen storneren. Echter, in het geval van storneren wordt u direct 
uit het ledenbestand verwijderd, tenzij hierover anders gecorrespondeerd is met 
Studievereniging Kleio via info@kleio-amsterdam.nl. 
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