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Contributiereglement Novaa
Doel van het contributiereglement
Het doel van dit contributiereglement is vast te stellen hoe de door de leden en de geassocieerde
kantoren aan Novaa te betalen contributie en abonnementsgeld wordt berekend, de werkwijze en het
sanctioneren.
Artikel 1 - Leden
1. Op grond van het in artikel 5 lid 3 van de statuten van de Novaa bepaalde, dienen de leden
contributie aan Novaa te betalen.
Artikel 2 - Tarief
1. Ieder gewoon lid betaalt een jaarlijkse contributie van € 295,- exclusief btw.
2. Ieder gewoon lid aangesloten bij een kantoororganisatie waarbij ten minste één ander gewoon lid
werkzaam is die de jaarlijkse contributie van € 295,- voldoet betaalt een jaarlijkse contributie van
€ 100,- exclusief btw.
3. Ieder aspirant-lid betaalt een jaarlijkse contributie van € 80,- exclusief btw.
4. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
5. Personen die vóór 15 oktober worden toegelaten als lid, zijn voor het volledige kalenderjaar
contributie en een eenmalige toetredingsbijdrage verschuldigd.
6. Personen die vanaf 15 oktober worden toegelaten als lid zijn voor dat jaar alleen de eenmalige
toetredingsbijdrage verschuldigd.
Artikel 3 - Contributievaststelling
1. De contributies worden jaarlijks voor het volgende kalenderjaar vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
2. Het bestuur doet hiertoe tijdig een voorstel aan de algemene ledenvergadering, voorzien van een
toelichting.
3. Bij afwijzing van het voorstel door de algemene ledenvergadering blijft de contributie ongewijzigd.

Artikel 4 - Betaling
1. Ieder lid is verplicht de verschuldigde contributie te voldoen binnen de daartoe gestelde termijn.
2. Indien de betaling niet tijdig is voldaan stelt het bureau het desbetreffende lid schriftelijk van dit
verzuim op de hoogte. Hij of zij krijgt alsnog de gelegenheid binnen twee weken de betaling te
voldoen.
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3. Ieder lid is verplicht al het mogelijke te ondernemen de betaling van de contributies en
abonnementsgelden te realiseren binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 5 - Dispensatie
1. De directeur kan op verzoek van een lid dispensatie verlenen voor maximaal één jaar van het
bepaalde in artikel 4 lid 1 van dit reglement wegens een gewichtige reden.
2. Tegen de beslissing, bedoeld in lid 1, staat beroep open bij het bestuur. Het beroep moet binnen
dertig dagen na dagtekening van de beschikking van de directeur schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep meer mogelijk.
Artikel 6 - Sanctionering
1. Het lidmaatschap van een lid dat niet binnen de in artikel 4 lid 1 en 2 gestelde termijnen zijn of zijn
contributie heeft betaald, kan met onmiddellijke ingang door het bestuur worden opgezegd.
2. De in het vorige lid bedoelde opzegging ontslaat het lid in kwestie niet van de verplichting alsnog
de verschuldigde contributie te voldoen.

Artikel 7 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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