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Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van de vereniging.
Onder contractant wordt verstaan een bevoegd persoon van 18 jaar of ouder.
Onder elektronisch lidmaatschap wordt verstaan de door een aspirant lid ingevulde
gegevens van het lidmaatschapsformulier welke alleen te vinden is op de website van de
Optimistenbond Nederland, www.optimistenbond.nl.
Lidmaatschapsvoorwaarden
1. Om u aan te melden voor een bijeenkomst, deel te nemen aan een actie en/ of
evenement van de Optimistenbond Nederland, dient u eerst lid te worden. Hiervoor
kunt u gebruik maken van het lidmaatschapsformulier via de website
http://www.optimistenbond.nl.
2. Door het elektronische lidmaatschap te retourneren machtigt u de Optimistenbond
Nederland om het jaarlijks aangegeven bedrag van uw rekening af te schrijven.
3. Door verzending van het lidmaatschapsformulier, verklaart u de algemene
leveringsvoorwaarden van de Optimistenbond Nederland en deze annex te kennen
en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de
Optimistenbond Nederland en de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
4. Een contractant kan zowel een terzake handelingsbevoegde ouder of voogd zijn
van een minderjarige, dan wel de deelnemer zelf.
5. Ieder mens, wie dan ook en ongeacht zijn nationaliteit, zijn woonplaats, zijn
godsdienstige of filosofische overtuigingen, de kleur van zijn huid, de taal die hij
spreekt, zijn verleden of de gebrekkigheid (infirmiteit) waaraan hij zou lijden, kan lid
worden, voor zover hij akkoord gaat met de geest van de vereniging.
6. De leden zijn ervan overtuigd dat de gedachte ook de realiteit beïnvloedt en zij
willen dan ook de gelatenheid, de zwartgalligheid en het negativisme bestrijden.
Zij verkiezen een positieve boodschap boven een negatieve.
7. De leden zullen het feit dat men positief over hen spreekt waarderen terwijl het toch
zo gemakkelijk is om kwaad te spreken over anderen.
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8. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door
een unaniem besluit van het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een
door het bestuur afgegeven verklaring.
9. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.
10. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.
Annuleringsvoorwaarden
Bij een standaard lidmaatschap hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:
1. Annulering door de Optimistenbond Nederland
Opzegging namens de vereniging:
– wanneer een lid daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één
november niet volledig aan zijn geldige verplichtingen jegens de vereniging over het
afgelopen boekjaar heeft voldaan;
– wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld;
– onmiddellijke opzegging, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan
worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Of omdat de deelnemer
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging. Of
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
2. Annulering door een lid
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van het boekjaar. Zij geschied schriftelijk aan het bestuur met inachtneming
van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig
heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende boekjaar.
Een lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
– indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
Kamer van Koophandel
De algemene voorwaarden van de Optimistenbond van Nederland zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel. De Optimistenbond Nederland is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer: 32157601.
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