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Contributie 
 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden tijdens 
ledenbijeenkomsten, via NKC-Ledenservice 
of via onze website www.kleurkanarie.nl. 
 
Leden vanaf 18 jaar EUR 20,00 per kalenderjaar 
Jeugdleden (tot 18 jaar) EUR 10,00 per kalenderjaar 
 
 

Het contributiejaar is vastgesteld per kalenderjaar. 
Lid worden kan ieder moment van het jaar. 
Opzegging dient volgens de statuten van de NKC 
schriftelijk te gebeuren minimaal vier weken voor het 
einde van het kalenderjaar. 
 

Henk van Eerden, penningmeester 

 
 
Protocol contributie NKC 
 
1. Inning contributie 

a. Leden ontvangen uiterlijk in de eerste week van januari per e-mail, of indien 
geen e-mailadres bekend is schriftelijk, bericht over de hoogte van de 
vastgestelde contributie (indien van toepassing inclusief kosten van 'kleurtje') 
en de datum van afschrijving van automatische incasso, zijnde de laatste 
werkdag van de maand januari. 

b. Leden die geen gebruik maken van automatische incasso krijgen in plaats van 
bovenstaande bericht per e-mail, of indien geen e-mailadres bekend is 
schriftelijk, het verzoek de contributie (indien van toepassing inclusief kosten 
van 'kleurtje') voor 21 januari over te maken op betaalrekening 

 NL22 INGB 0009 514160. 
 Een machtigingsformulier voor automatische incasso wordt bijgevoegd. 
c. Nieuwe leden ontvangen direct bij aanmelding een machtigingsformulier voor 

automatische incasso. Ook indien zij hiervan gebruik maken dient het 
contributiebedrag contant bij aanmelding te worden voldaan of uiterlijk binnen 
één maand na aanmelding te worden overgemaakt op bovengenoemde 
betaalrekening. Pas na ontvangst van de verschuldigde contributie worden 
nieuwe leden definitief ingeschreven en op de ledenlijst vermeld. Het 
eerstvolgende kalenderjaar wordt de contributie geïnd volgens lid 1.a of 1.b. 

d. Nieuwe leden die niet binnen twee maanden hun contributie hebben voldaan, 
worden niet als lid ingeschreven.  
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2. Herinnering nog niet betaald 
 a. In maart wordt per e-mail, of indien geen e-mailadres bekend is schriftelijk, 

een herinnering gestuurd aan die leden die hun contributie nog niet hebben 
voldaan. Dit betreft dus alleen leden die geen gebruik maken van 
automatische incasso. 

 
 
3. Procedure niet betalende leden 

a. Leden die per 1 mei hun contributie nog niet hebben voldaan worden van de 
ledenlijst verwijderd en op een schaduwlijst geplaatst. 

b. Aan leden van wie op de dag van verzending van Kijk op Kleur'' van mei (2e 
kwartaal) nog geen contributie ontvangen is, wordt deze uitgave niet meer 
toegestuurd. Indien deze leden reageren en alsnog direct hun contributie 
voldoen, wordt 'Kijk op Kleur' na ontvangst hiervan nagezonden. 

c. Leden die per 1 juli hun contributie nog altijd niet hebben voldaan worden 
definitief uitgeschreven als lid van de NKC. 

 


