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ARTIKEL 1:

AANMELDING

De aanmelding voor alle soorten lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het door het
bestuur gehouden bureau van de vereniging met gebruikmaking van het daartoe bestemde
aanmeldingsformulier.
ARTIKEL 2:
1.

2.

De kandidaten kunnen tot de vereniging worden toegelaten indien zij voldoen aan de
bepalingen van de Statuten en de door het bestuur vastgestelde criteria voor
toelating.
De beslissing tot toelating is voorbehouden aan het bestuur. Het Bestuur kan deze
bevoegdheid delegeren aan de directeur als bedoeld in artikel 11 lid 5 van de
Statuten.

ARTIKEL 3:
1.

TOELATING EN ACCEPTATIE

STEMRECHT ALGEMENE LEDENVERGADERING

Ten aanzien van het aantal door ieder lid uit te brengen stemmen bedoeld in artikel
18 lid 3 van de statuten geldt de navolgende verdeling:
recreatieomzet in euro’s per lid conform
opgave als bedoeld in artikel 8 van de
statuten
1 tot
13.601 tot
27.301 tot
45.401 tot
68.101 tot
90.801 tot
136.201 tot
226.901 tot
340.401 tot
544.601 tot
907.601 tot
1.633.601 tot
2.813.501 tot
4.220.201 tot
6.352.001 tot
8.440.401 tot
11.344.501 tot
14.520.001 tot
19.966.401 tot
29.949.501 tot
45.378.001 en meer

ARTIKEL 4:
1.
2.

13.600
27.300
45.400
68.100
90.800
136.200
226.900
340.400
544.600
907.600
1.633.600
2.813.500
4.220.200
6.352.000
8.440.400
11.344.500
14.520.000
19.966.400
29.949.500
45.378.000

Aantal
stemmen
per lid
1
2
3
3
4
5
5
6
7
8
10
12
15
19
24
30
36
48
72
96
120

WEERSTANDSFONDS

De algemene ledenvergadering kan een weerstandsfonds binnen een daarvoor
passende juridische constructie instellen.
Het weerstandsfonds heeft tot doel buitengewone acties met precedentwerking ten
behoeve van de collectieve belangenbehartiging te bekostigen.
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3.
4.
5.

Een verzoek tot een beroep op het weerstandsfonds kan door een lid of een groep
van leden worden ingediend bij het Bestuur.
Het Bestuur deelt de verzoeker zijn besluit met redenen omkleed mede. Tegen een
afwijzend besluit staat beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.
Bij reglement kunnen nadere eisen worden gesteld omtrent het in dit artikel bedoelde
weerstandsfonds.

ARTIKEL 5:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

De bijdragen als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de statuten hebben als grondslag de
recreatieomzet van het lid, bij meerdere vestigingen het totaal der recreatieomzet van
alle vestigingen.
Artikel 3 lid 2 van de statuten is hierop van toepassing. Als grondslag geldt de
recreatieomzet volgens de jaarrekening van het jaar dat ligt 2 jaar voor het jaar
waarop de jaarlijkse bijdrage van toepassing is.
Met recreatieomzet wordt bedoeld de totale bedrijfsomzet behaald voor die
activiteiten die onder de definitie recreatieomzet vallen, bij meerdere bedrijven of
vestigingen het totaal der omzet van alle bedrijven respectievelijk vestigingen die
binnen de juridische dan wel fiscale eenheid vallen, waarbij
all-in arrangementen en de inkomsten uit verhuur van onroerende en roerende
goederen die tot de recreatieactiviteiten gerekend mogen worden en ongeacht wie
juridisch of economisch eigenaar is van deze bedrijfsmiddelen tot de bedrijfsomzet
worden gerekend, verminderd met de omzetbelasting en de verschuldigde
toeristenbelasting en verminderd met de omzet uit horeca, detailhandel en provisie bij
verkoop van roerende en onroerende goederen.
De jaarlijkse bijdrage wordt berekend aan de hand van een door de algemene
ledenvergadering vastgestelde staffel, waarin verschillende categorieën
recreatieomzetten zijn gekoppeld aan verschuldigde jaarlijkse bijdragen.
Elk jaar wordt de in het vorige lid bedoelde staffel aangepast aan de omzet- en
prijsontwikkeling in de branche en op voordracht van het Bestuur door de algemene
ledenvergadering vastgesteld.
De algemene ledenvergadering kan op voordracht van het Bestuur besluiten af te
wijken van de in lid 1 en het voorgaande lid bedoelde bijdragemethodiek
respectievelijk aanpassingssystematiek.
De categorie-indeling als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de statuten en lid 1 dit artikel
vindt plaats door jaarlijkse opgave door het lid van de voor hem toepasselijke
categorie, welke opgave gewaarmerkt dient te zijn door de accountant van het lid.
Bij uitblijven van de opgave als bedoeld in het voorgaande lid wordt het lid op basis
van beschikbare gegevens in een van de categorieën in de staffel ingedeeld, met
dien verstande dat deze indeling kan worden gecorrigeerd als het lid zijn verzuim tot
opgave van noodzakelijke gegevens opheft door alsnog, binnen het boekjaar waarin
is gefactureerd, opgave te doen.
De staffel als bedoeld in dit artikel heeft de navolgende opzet voor de heffing van de
contributie:
categorie

Totale recreatieomzet

van

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Contributie
bedrag
(excl. 21% BTW)

tot
€1
€ 13.601
€ 27.301
€ 45.401
€ 68.101
€ 90.801
€ 136.201
€ 226.901
€ 340.401

€ 13.600
€ 27.300
€ 45.400
€ 68.100
€ 90.800
€ 136.200
€ 226.900
€ 340.400
€ 544.600
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€ 294
€ 473
€ 739
€ 919
€ 1.082
€ 1.332
€ 1.553
€ 1.863
€ 2.146

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ARTIKEL 6:
1.

2.

2.
3.

€ 907.600
€ 1.633.600
€ 2.813.500
€ 4.220.200
€ 6.352.000
€ 8.440.400
€ 11.344.500
€ 14.520.000
€ 19.966.400
€ 29.949.500
€ 45.378.000
€ 65.000.000
En hoger

€ 2.455
€ 3.105
€ 3.671
€ 4.537
€ 5.822
€ 7.167
€ 8.955
€ 10.748
€ 14.330
€ 21.498
€ 28.663
€ 35.827
€ 37.356

INCASSO

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter zake van incasso van
contributiegelden, dan wel vorderingen van de vereniging of de aan de vereniging
verbonden rechtspersonen, op haar buitengewone, aspirant-, of gewone leden, zijn
voor rekening van de betreffende schuldenaar. De dekking van de
behandelingskosten van de Geschillencommissie Recreatie als bedoeld in artikel 5 lid
3 van de statuten die veroorzaakt worden door een bedrijf dat meer dan twee
klachten bij die Geschillencommissie in behandeling heeft per jaar, kan worden
verhaald op het lid. Tevens zal RECRON bij niet tijdige betaling, na sommatie, het
wettelijk vastgestelde rentepercentage over de schuld in rekening brengen.
Ingeval een lid niet voldoet aan een bindende uitspraak met geldelijke verplichtingen
van de Geschillencommissie Recreatie als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de statuten,
en de vereniging in verband met haar garantieregeling uit de RECRON-voorwaarden
de uit die uitspraak voortvloeiende geldelijke verplichtingen voldoet, worden deze
verplichtingen en de daarmee samenhangende kosten op het lid verhaald.

ARTIKEL 7:
1.

€ 544.601
€ 907.601
€ 1.633.601
€ 2.813.501
€ 4.220.201
€ 6.352.001
€ 8.440.401
€ 11.344.501
€ 14.520.001
€ 19.966.401
€ 29.949.501
€ 45.378.001
€ 65.000.001

REGLEMENTSWIJZIGING

In het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen geen veranderingen worden
aangebracht dan door een, door het bestuur voorgedragen, besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen
in het reglement worden voorgesteld.
De oproeping als onder het voorgaande lid bedoeld, wordt vergezeld van de
voorstellen tot wijziging.
Een besluit tot reglementswijziging behoeft de meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
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