
Agenda 
 
13. Voorstel tot wijziging van art. 7, sub c, Huishoudelijk Reglement 
      (Stuk 7) 
 
 
 
Huidige tekst:  
 
Artikel 7 (Huishoudelijk Reglement) 
De contributie voor de verschillende ledencategorieën wordt vastgesteld als een percentage van het standaard 
contributiebedrag en bedraagt per verenigingsjaar: 
…. 
c. 75% voor leden, als aangeduid in de statuten, artikel 8, lid c, die vóór 1 januari van het lopende jaar de 
leeftijd van 28 nog niet hebben bereikt en een dagstudie volgen aan een officiële instelling van middelbaar-, 
voorbereidend hoger- of hoger onderwijs.  
 
 
Voorgestelde wijziging: 
 
c. 75% voor leden, als aangeduid in de statuten, artikel 8, lid c, die vóór 1 
januari van het lopende jaar de leeftijd van 27 nog niet hebben bereikt.  
 
 
Toelichting: 
 
De voorgestelde wijziging betekent het laten vervallen van het laatste zinsdeel: 
“en een dagstudie volgen aan een officiële instelling van middelbaar-, 
voorbereidend hoger- of hoger onderwijs” en het maximeren van de regeling tot 
de leeftijd van 27 jaar, zijnde de leeftijd, waarop men veteranenroeier wordt. 
Dit betekent, dat de categorie “75%-percentage van het standaard 
contributiebedrag per verenigingsjaar” voortaan zal gelden voor iedereen, die 
valt binnen de sub c geformuleerde leeftijdsgrenzen, te weten zij, die vóór 1 
januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, 
maar nog niet de leeftijd van 27 jaar. 
 
De kortingsregeling was eerder alleen op (dag)studenten van toepassing.  
Het bestuur acht de uitbreiding van deze kortingsregeling wenselijk, omdat dit 
past bij een van de speerpunten tot ledenwerving, nl. de categorie oud-
studentenroeiers. Pas afgestudeerden zijn veelal nog niet zo financieel 
draagkrachtig dat de volle contributie door hen gemakkelijk kan worden 
gedragen. Door de regeling te verruimen wordt een (financiële) drempel 
weggenomen, wat de werving zal stimuleren.    
De KARZ De Hoop en RV Willem III kennen al een dergelijke contributie. Met 
deze wijziging lopen we daarmee in de pas. 


