Reglement lidmaatschap en contributie VSAN
Reglement ter uitvoering van artikel 7.3 statuten VSAN

1.

Lidmaatschap
1.1. Leden zijn advocaten die de doelen van VSAN onderschrijven en die rechtsbijstand
verlenen op basis van het stelsel van geﬁnancierde rechtsbijstand.
1.2. Buitengewone leden zijn instellingen en samenwerkingsverbanden en natuurlijk
personen die op het terrein van rechtsbijstand werkzaam zijn en wier
werkzaamheden in overwegende mate aansluiten bij de doelstelling van VSAN de
vereniging en/of die de doelstelling van de vereniging onderschrijven.

2.

Toelating
2.1. Gewone leden en buitengewone leden kunnen door het bestuur worden
toegelaten.
2.2. Toelating tot het gewone lidmaatschap kan worden geweigerd op dezelfde
gronden die aanleiding kunnen zijn voor royement.
2.3. Toelating tot het buitengewone lidmaatschap kan worden geweigerd, als het
belang van de vereniging zich hiertegen uitdrukkelijk verzet.

3.

Duur lidmaatschap
3.1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar en wordt jaarlijks
stilzwijgend verlengd.

4.

Einde lidmaatschap
4.1. Het lidmaatschap eindigt:
• door opzegging met een schriftelijk bericht van het lid aan het bestuur vóór het
einde van het kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt met ingang van het
volgende kalenderjaar;
• door overlijden van het lid;
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• voor een gewoon lid door het verlies van de hoedanigheid van advocaat
waarbij desgewenst het gewone lidmaatschap onmiddellijk kan worden
voortgezet door een buitengewoon lidmaatschap, tenzij het lid ook niet aan de
eisen van het buitengewoon lidmaatschap voldoet;
• door royement door het bestuur indien het lid:
− niet langer deelneemt aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand;
− handelt of zich herhaaldelijk uitlaat in strijd met het doel of het belang van
VSAN;
− de contributie niet voldoet, nadat het lid daarover herhaaldelijk is
aangemaand.
Voordat het bestuur tot royement besluit, wordt het lid van het voornemen tot
royement op de hoogte gebracht en krijgt het lid gelegenheid hierover zijn
zienswijze kenbaar te maken.
Het bestuur zal, indien het lid bezwaren heeft tegen het royement, in het besluit
tot royement vermelden waarom de bezwaren van het lid zijn gepasseerd.
Tegen het besluit tot royement kan het lid binnen vier weken na het besluit tot
royement met een schriftelijk bericht van het lid aan het bestuur in beroep.
Op het beroep wordt beslist door een commissie van beroep, samengesteld uit
leden van VSAN op de volgende wijze: het bestuur benoemt één lid, het te
royeren lid benoemt één lid en beide leden samen benoemen het derde lid.
De benoeming van de commissie geschiedt binnen acht weken na het instellen
van het beroep.
De commissie hoort het bestuur en het te royeren lid en neemt binnen acht
weken na haar benoeming een beslissing.
Overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen heeft geen gevolgen
voor de geldigheid van de benoeming van de commissie of de geldigheid van
haar uitspraak.
Tegen de beslissing van de commissie staat geen voorziening open.
5.

Contributie
5.1. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur de hoogte
van de contributie vast.
De contributie is verschuldigd per kalenderjaar.
Bij het eindigen van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar vindt geen
restitutie van de contributie plaats.
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5.2. Leden die zich na 30 juni van het kalenderjaar voor het eerst aanmelden, betalen
voor dat kalenderjaar de helft van de vastgestelde contributie.
5.3. De hoogte van de contributie bedraagt voor alle leden per kalenderjaar € 140,00
exclusief btw.
5.4. Het bestuur stuurt de leden jaarlijks een factuur voor de contributie. De contributie
dient binnen twee weken na de verzending van de factuur te worden voldaan.
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