
Regeling vermindering of vrijstelling  
contributie en/of eigen bijdrage evenementen 
 
 
Standpunt 
De Jeugdreuma Vereniging Nederland heeft het standpunt dat iedereen toegang moet kunnen krijgen tot de 
informatie- en tot lotgenotenbijeenkomsten. Hiertoe wordt ieder jaar afgewogen op basis van de inkomsten van 
de vereniging, wat de hoogte is van de contributie en eigen bijdrage. Deze worden zo laag mogelijk gehouden. 
 
De Jeugdreuma Vereniging Nederland vraagt een bijdrage voor: 

- Lidmaatschap 
- Lotgenotencontact - Weekenden 

- 5 tot en met 9 jaar:  
Eigen bijdrage is altijd gepasseerd op de deelname van het lid vergezelt door één ouder. 

- 9 tot en met 13 jaar: 
Eigen bijdrage is altijd gepasseerd op de deelname van het lid vergezelt door één ouder. 

- 13 tot en met 18: Eigen bijdrage is gebaseerd op 1 persoon**  
- 18 jaar en ouder: Eigen bijdrage is gebaseerd op 1 persoon** 

- Informatie- en contactdagen 
- Eigen bijdrage is gebaseerd op het aantal deelnemende personen. 

- Familiedag/ALV 
- Eigen bijdrage is gebaseerd op het aantal deelnemende gezinsleden. 

 
 
Ondanks het feit dat de Jeugdreuma Vereniging Nederland er alles aan doet om de contributie en eigen bijdrage zo 
laag mogelijk te houden, kan het voorkomen dat gezinnen dit niet in een keer of helemaal niet kunnen betalen. 
Hierin kan de Jeugdreuma Vereniging Nederland gezinnen tegemoetkomen. Het is bijvoorbeeld mogelijk de eigen 
bijdrage in (maandelijkse) termijnen te betalen. Tevens is de vereniging door geoormerkte donaties in staat 
gezinnen te helpen die financieel tijdelijk minder daadkrachtig zijn. Dit kan door de contributie en/of eigen 
bijdrage geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. 
 

Wist u trouwens dat veel zorgverzekeringen (een deel van) de lidmaatschapskosten vergoeden? 
 
Om in aanmerking te komen voor verminderen/kwijtschelding van contributie danwel de eigen bijdrage, zal 
aannemelijk gemaakt moeten worden dat deelname en lidmaatschap alleen mogelijk is door gebruik te maken van 
deze regeling. 
 
Hiertoe moet een verzoek ingediend worden bij de penningmeester middels de volgende procedure: 

- Aanvrager vult bijgesloten vragenlijst in.  
- De voorzitter en vicevoorzitter nemen binnen 14 dagen na indienen een beslissing op basis van het 

verzoek. Om tot een afgewogen beslissing te komen, kan om aanvullende informatie worden gevraagd. 
- De vicevoorzitter communiceert uiterlijk 21 dagen na indienen de beslissing met de aanvrager. 
- De penningmeester stuurt een door de vicevoorzitter ondertekent overzicht van de afspraken naar de 

aanvrager. 
- De aanvrager ondertekent en retourneert het overzicht van de afspraken. Pas dan zijn de afspraken 

definitief. 
- Bezwaar tegen de beslissing moet binnen 14 dagen, na vaststelling en bekendmaking van genoemde 

beslissing, worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. Het voltallige bestuur zal hierna opnieuw 
de aanvraag beoordelen en een definitieve beslissing nemen. 

- De secretaris zal deze beslissing met u communiceren.  
In de afspraken is ook een looptijd vastgelegd. Na het verlopen van de looptijd moet een nieuw verzoek worden 
geformuleerd en ingediend. Bovenstaande procedure moet dan opnieuw worden gevolgd. 
 
Van u mag een tegenprestatie verwacht worden in de vorm van bijvoorbeeld ondersteuning bij evenementen.  



Aanvraagformulier voor geheel of gedeeltelijke vrijstelling contributie en eigenbijdrage 
 
Gegevens aanvrager 

 Naam   :      

 Adres   :      

 Postcode  :      

 Woonplaats  :      

 Emailadres  :      

 Telefoonnummer :      

 Aantal kinderen met jeugdreuma:                      

 

Motivatie verzoek (reden aanvraag, bv: bijstand, uitkering, WAO, gezinssituatie) * 

             

             

             

              

*U kunt uw aanvraag positief ondersteunen door bewijsstukken mee te sturen. 

 

Aanvraag korting* 

Financiële verplichtingen :  Familiedag/Alv voor …… personen. 

 :  Lotgenotenweekend. 

 :  Infodag/contactdag voor …… personen. 

 :  Contributie (mijn zorgverzekering is …… en vergoed dit lidmaatschap niet) 

              * kruis aan waarvoor u deze aanvraag indient. 

 

 Ik wil gespreid betalen. Hiertoe wil ik graag ..,.. betalen in .. maanden via automatische incasso voor de 

aangegeven verplichtingen.  

 Ik wil een gedeeltelijke vrijstelling voor contributie/familiedag/lotgenotenweekend/infodag* (doorhalen wat 

niet van toepassing is) ter hoogte van .. Het overige bedrag wil ik in 1 keer/in gedeeltes* (doorhalen wat van 

toepassing is) overmaken. 

 Ik vraag volledige vrijstelling aan voor de aangegeven verplichtingen. 

 

Als tegenprestatie geef ik me op als vrijwilliger. 

Ik kan de Jeugdreuma Vereniging Nederland helpen met:        

 

Ondertekening: 

Naam: 

Handtekening: Datum: 

 


