
Vereniging voor Studerenden te Leiden 
“Catena” 

(Financiële) Consequenties der Lidmaatschap 
 

V.S.L. Catena 
Kolfmakersteeg 8 

2311 VG Leiden 
Telefoon bar: 071-5120774 

Telefoon bestuur: 071-5127195 
E-mail: info@vslcatena.nl 

Website: www.vslcatena.nl 
KvK Rijnland nr. 40445177 

IBAN: NL37INGB0000019918 

 

 

Consequenties 

Als (aspirant-)lid van V.S.L. Catena ben je onderhevig aan de statuten en reglementen van Catena. Je krijgt deze via e-
mail toegestuurd als je lid bent geworden. Het niet kennen van de statuten en/of reglementen is jouw eigen 
verantwoordelijkheid. 

 
Het is verboden je fiets in de steeg te zetten. Wees stil wanneer je de steeg in- en uitgaat. Zo wordt de overlast beperkt 

voor de bewoners van de steeg. 
 

Als je verhuist, ben je verplicht deze adreswijziging door te geven aan het bestuur van V.S.L. Catena, zodat je 
gegevens in de ledenadministratie actueel blijven. Je ontvangt een bevestiging per e-mail. Als je binnen veertien 
dagen geen bevestiging hebt gekregen, neem dan contact op met het bestuur.  

 
Als je nog geen achttien jaar bent op het moment van inschrijven, zal het bestuur van Catena een brief sturen naar je 

ouders om ze op de hoogte te stellen van je lidmaatschap. Wanneer zij het niet eens zijn met het lidmaatschap, wordt 
dat ontbonden. Je kunt dan weer lid worden wanneer je achttien bent geworden. 
 

Zolang je nog geen achttien jaar bent, is het niet toegestaan om alcohol te consumeren op de sociëteit. Doe je het 
toch, dan riskeer je een boete en een voorwaardelijke schorsing. 

 
Je gegevens worden verwerkt ten behoeve van het actualiseren van het ledenbestand en het reünistenbestand, het 

delen van informatie over (activiteiten van) Catena en gelieerde stichtingen en de betalingsverplichtingen die je 
aangaat met dit lidmaatschap. 
 

 

Financiële Zaken 
Contributie 

– De contributie bedraagt in het eerste lidmaatschapsjaar €110,- (honderdtien euro). Hiervan is €35,- (vijfendertig 
euro) voor het eerstejaarskamp en €75,- (vijfenzeventig euro) voor je lidmaatschap. 
– Het kampgeld blijft twee jaar staan; dit betekent dat wanneer je niet mee kunt op het eerste kamp direct na de 

EL CID-week, je het kampgeld ook kunt gebruiken voor het tweede kamp of voor één van de kampen in het jaar 
daarna. Ook als je niet op kamp gaat, dient dit betaald te worden. 

– Elk volgend jaar bedraagt de contributie €75,- (vijfenzeventig euro). 
– Na vijf jaar lidmaatschap kun je het kortingslidmaatschap aanvragen. Je betaalt dan €25,- per jaar. 

 
Betaling van de contributie 
Betaling van de contributie kan gedaan worden door een machtiging te geven aan het bestuur. Er wordt dan 

maandelijks rond de 25e een bedrag van €9,16 (negen euro zestien) (en in februari €9,24 (negen euro vierentwintig)) in 
het eerste jaar en in latere jaren €6,25 (zes euro vijfentwintig) afgeschreven van het door jou opgegeven 

rekeningnummer. Je kunt er ook voor kiezen het bedrag jaarlijks in één keer van je rekening af te laten schrijven.  
Wanneer je na de eerste incasso van het verenigingsjaar lid wordt bedraagt de contributie €6,25 per kalendermaand 
dat je lid bent. Het kampgeld wordt per de eerste maand van lidmaatschap afgeschreven, waardoor de maandelijkse 

betaling hoger uit zal vallen dan €9,16. 
 

  



 
Nadat je kortingslidmaatschap hebt aangevraagd, wordt jaarlijks rond 25 september €25,- afgeschreven, tenzij je 

aangeeft het kortingslidmaatschap maandelijks te willen betalen. 
Je referentie-ID wordt om administratieve redenen pas kenbaar gemaakt met de eerste afschrijving van je 

lidmaatschap. Indien je het niet eens bent met de afschrijvingen heb je 56 dagen de tijd om het bedrag terug te 
boeken. Indien je je lidmaatschap hebt opgezegd en een bevestiging hebt ontvangen, stopt je machtiging vanzelf. 

Het is ook mogelijk om per jaar contant te betalen of het geld zelf over te maken. Dit dient dan ieder jaar dat je lid 
bent te gebeuren vóór 1 november. 
 
Opzeggen van het lidmaatschap: 
Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk mét handtekening en voor het einde van het verenigingsjaar (1 

september) gebeuren. Je kunt een briefje versturen per post, in de brievenbus gooien of je brief met handtekening 
inscannen. Mondelinge overeenkomsten van opzegging of andere vormen zijn niet geldig. Opzeggingen die na 1 
september ingediend worden zullen pas per het volgende half jaar in kunnen gaan (per 1 maart).  

 
Binnen 14 dagen krijg je een bevestiging van je opzegging. En als je geen bevestiging ontvangt na het sturen van een 

brief, neem dan contact op met het bestuur. Zolang je geen bevestiging gehad hebt van je opzegging, ben je nog 
steeds lid! Alle kosten die ontstaan door het niet of incorrect doorgeven van contactgegevens zullen voor jouw 

rekening zijn. 
 

Mocht je reünist willen worden, geef dit dan aan in je brief. Je hoeft dan geen contributie te betalen, maar mag nog 

twaalf keer per jaar langskomen. Het Horus Reünistenfonds organiseert een aantal activiteiten per jaar en stuurt af 
en toe een nieuwsbrief.  

 
Bijzonderheden 
Als er nog iets is waarvan je denkt dat het handig is als het bestuur dit van je weet (zoals dat je suikerziekte, epilepsie 

etc. hebt), kom gerust eens langs in de bestuurskamer. 
 

Veel plezier met je lidmaatschap, we hopen dat je een leuke tijd tegemoet gaat! 
 


