
 

 
Coronavirus. 
 
Nu het coronavirus Nederland in de greep heeft gekregen hebben wij als bestuur van JBC/N n.a.v. de 
op 15 maart afgekondigde maatregelen betreffende het coronavirus door het kabinet besloten om 
tot 6 april al onze activiteiten te annuleren. Dit betreft: de wekelijkse trainingen en wedstrijden. Als 
bestuur zullen wij zeer nauwlettend de media en de berichtgeving via de NBB in de gaten houden. 
Mochten er de komende dagen veranderingen of nieuws zijn dan zullen wij u zo spoedig mogelijk op 
de hoogte brengen. 
 
 
Opzeggen lidmaatschap. 
 
Wanneer je jouw lidmaatschap van JBC/N wilt beëindigen, dan dien je dit schriftelijk dan wel per 
e-mail te doen. Opzegging door het lid staat beschreven in ons Huishoudelijk Reglement Artikel 8.  
Artikel 8 lid 2: Opzegging door of namens het lid dient schriftelijk te geschieden vóór 1 mei van enig 
jaar, het lidmaatschap eindigt per 1 juli daarna. Bij opzegging ná 1 mei en vóór 1 september eindigt 
het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Bij opzegging ná 1 september en vóór 1 mei eindigt 
het lidmaatschap aan het eind van het verenigingsjaar (per 1 juli). Bij opzegging na 1 mei is gehele of 
gedeeltelijke contributie verschuldigd, zie artikel 14.  
Artikel 8 lid 6: Bij het beëindigen van het lidmaatschap per 1 juli en het weer lid worden vóór 1 
oktober van hetzelfde jaar, kan het bestuur voorwaarden stellen aan de contributieverplichting in de 
tussenliggende periode, zie Artikel 15.  
Artikel 15: Als een lid vóór 1 mei schriftelijk heeft opgezegd en vóór 1 oktober van hetzelfde jaar 
weer lid wordt, zal de contributie én de tenue-bijdrage over de periode van 1 juli totdat het 
lidmaatschap weer wordt aangegaan, verschuldigd zijn. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling 
van het bestuur, kan ontheffing gevraagd worden. 
Het lidmaatschap kan opgezegd worden via e-mail: penningmeester@jbcnoorderhaven.nl of 
schriftelijk via het volgende adres: 
JBC/Noorderhaven 
Postbus 1035, 
1780 EA  Julianadorp 
 
Vertrouwenscontactpersoon. 
 
Binnen onze vereniging kunt u ook gebruik maken van onze vertrouwens contact persoon wanneer er 
zich situaties voordoen van bijvoorbeeld ongewenst gedrag. 
U kunt onze vertrouwens contact persoon anoniem bereiken via  de mail. 
vcp-margriet@jbcnoorderhaven.nl  
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