
 
 
 
  

 
 
 

Eindejaarsprocedure ledenadministratie. 
 
 
Voor nieuwe leden of donateurs van aangesloten verenigingen, die in de periode van 16 
februari tot 1 november bij de ledenadministratie van de Samenwerkingsverband worden 
aangemeld is een afdracht verschuldigd die vastgesteld is op de A.V. van dat jaar. 
Voor aanmeldingen tussen 1 november en 15 februari van het daaropvolgend jaar is de 
volledige afdracht voor het nieuwe jaar verschuldigd. 
 
 
Onder de afdracht wordt verstaan de som van de verbandbijdrage, eventueel de 
abonnementskosten van het maandblad en eventueel de afdracht voor de bond. Deze 
laatste twee posten voorzover de betreffende vereniging gebruik maakt van de faciliteiten 
van het maandblad en/of de bond. 
 
 
Opzeggingen of wijzigingen van een lidmaatschap dienen uiterlijk 1 november schriftelijk 
of per e-mail te zijn doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij wijzigingen of 
opzeggingen na deze datum is de afdracht voor het volledige volgend jaar verschuldigd. 
 
 
Per 1 november ontvangen de secretarissen van de bij het Samenwerkingverband 
aangesloten verenigingen een ledenlijst en een correctieformulier. Eventuele onjuistheden 
dienen uiterlijk 1 december gemeld te zijn aan de ledenadministratie voor correctie via het 
bij de ledenlijst gevoegde formulier. Dit formulier dient uiterlijk 1 december weer in het 
bezit te zijn van de ledenadministratie ter verwerking van de eventuele verschillen. 
 
 
Indien het formulier niet op 1 december in het bezit is van de ledenadministratie betekent 
dit dat er geen correcties zijn te melden en men akkoord is met de toegezonden ledenlijst. 
 
 
Op 1 december wordt door de ledenadministratie de contributiefactuur opgesteld voor het 
komende jaar en de factuur van de aanmeldingen van nieuwe leden over de afgelopen 
periode tussen 16 februari en 1 november. 
Voor de in de periode tussen 1 december en 15 februari aangemelde nieuwe leden 
ontvangen de verenigingen einde februari een factuur voor de verschuldigde afdracht. 
Voor wanbetalers, wijzigingen en late opzeggers na 1 december vindt geen restitutie of 
herberekening plaats van de per 1 december verschuldigde afdracht. 
De afdracht van leden die na 1 december overlijden en waarvan dit uiterlijk 31 december 
doorgegeven is wordt teruggestort. 

Ledenadministratie 
 
tel.: 077 382 00 64 
e-mail:  leden@svfilatelie.nl 
site:  www.svfilatelie.nl 
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Schema Ledenadministratie: 

 
 
o 16 februari-1 november: 
Afdracht aangemelde nieuwe leden in deze periode zoals deze vastgesteld is op de A.V. 
van dat jaar.; deze verschijnen op de factuur van 1 december. 
 
o 1 november: 

Toezending ledenlijst en correctieformulier aan de secretarissen. 
 
o 1 december: 

Uiterste datum voor het opgeven van correcties op de toegezonden ledenlijst. 
 
o 1 december: 

Facturering contributie komend verenigingsjaar en van de nieuwe leden, die het 
afgelopen jaar vanaf 16 februari zijn aangemeld. 

 
o 15 januari: 

Uiterste betaaldatum van verschuldigde afdracht. 
 
o 28 februari: 

Facturering aanmeldingen tussen 1 december en 15 februari. 
 
Maandelijkse verwerking van wijzigingen vindt plaats op of omstreeks de 10e van iedere 
maand. Wijzigingen gaan dus vanaf de 10e van de maand in en gaan wat betreft de 
toezending van het maandblad in omstreeks het einde van die maand. 
 

Wijzigingen alleen via het per computer of typemachine ingevulde formulier 
 per post of e-mail. Bij e-mail wordt aanbevolen de functie leesbevestiging in te schakelen 
zodat u kunt controleren of het bericht aangekomen en geopend is, aangezien de 
virusbescherming onmerkbaar berichten tegen kan houden. 

 
 

Postadres: 
 

Ledenadministratie Samenwerkingsverband Filatelie 
e-mail: leden@svfilatelie.nl 

 
 
 
 

Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering van 15 november 2014. 
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