PARTICIPATIEREGLEMENT WSV NULDE
26-03-2021

Begripsbepalingen
In het begrip participatiereglement wordt verstaan onder:
Artikel 1
a. de vereniging: Watersportvereniging "Nulde", gevestigd te Putten;
b. het bestuur: het bestuur van de vereniging;
c. participatiebewijs: het bewijs van inschrijving in het participatieregister, inhoudende bewijs dat de uitgifteprijs
aan de vereniging is voldaan;
d. participatiehouder: een natuurlijk persoon, lid van de vereniging (niet zijnde een gezins- of juniorlid), die
houder is van een participatiebewijs dat door de vereniging is uitgegeven;
e. participatiereglement: het reglement waarin de rechtsverhouding tussen participatiehouder en de vereniging
is geregeld.

Participatiebewijzen
Artikel 2
1. De vereniging zal ter financiering van de aankoop door de vereniging van de jachthaven "Nulde" te Putten
participatiebewijzen uitgeven.
2. De participatiebewijzen zijn voor de eerste maal uitgegeven in 1993.

Deelneming
Artikel 3
Deelname is verplicht voor alle leden van de vereniging met uitzondering van:
a. Gezinsleden;
b. Juniorleden;
c. Ereleden, die geen gebruik (meer) maken van de havenfaciliteiten van de vereniging;
d. Nieuwe leden in het eerste jaar van hun lidmaatschap.
Artikel 4
De overige leden zijn ingedeeld in twee categorieën:
A. Leden die:
a. geen boot bezitten;
b. in de zomermaanden slechts gebruik maken van een ligplaats op de wal;
c. wel een boot bezitten, doch op geen enkele wijze gebruik maken van de havenfaciliteiten.
B. Leden die niet onder categorie "A" vallen.

Artikel 5
1. Het bedrag van de participatie per categorie is te vinden op de tarieflijst. Indien een lid onder een andere
categorie komt te vallen moet er een bijbetaling of terugbetaling plaatsvinden.
Artikel 6
1. Bij het beëindigen van het lidmaatschap is de vereniging verplicht het bedrag van de participatie binnen 3 jaar
aan het betreffende lid terug te betalen. Het lid dient het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij het bestuur
en het participatiebewijs in te leveren. Het bestuur beslist wanneer terugbetaling plaatsvindt, doch uiterlijk
binnen 3 jaar na de datum van opzegging. Nimmer zal meer worden terugbetaald dan het nominaal gestorte
bedrag van participatie.

Wijziging reglement
Artikel 7
1. Dit participatiereglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De algemene ledenvergadering van de
vereniging wordt daarover geïnformeerd.

Geschillen
Artikel 8
1. Elk geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit participatiereglement wordt beslist door het bestuur.

