NMU

Regeling met betrekking tot NMU-afdrachten voor 2017 en 2018.
A. Inleiding
Afdrachten voor clubleden en door donateurs vinden plaats op basis van een kalenderjaar.
B. Regeling
a. De NMU kent twee soorten aangeslotenen, namelijk clubleden en donateurs:
(1) NMU-ers die lid zijn van een club noemen we clubleden. De NMU (er)kent slechts één
soort clubleden: leden die door de club zijn aangemeld op de ledenlijst van de NMU,
waarvoor een NMU-pas wordt uitgeschreven.
(2) NMU-ers die in juridische zin donateur zijn van de stichting worden ook wel ‘lid van de
‘NMU Magic Club’ worden genoemd.
b. Afdracht/betaling aan de NMU door clubs
(1)Voor clubleden draagt de club eenmaal per jaar, op basis van het aantal leden in januari
van dat jaar, een afdracht af aan de NMU.
(2) Dat bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de statutaire jaarvergadering (de
voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur) voor het volgend jaar.
(3) De NMU maakt voor clubleden een onderscheid tussen leden en jeugdleden. Voor
jeugdleden geldt een korting.
(4) Afdracht per clublid voor het jaar 2017 en 2018:
45,- euro per clublid
25,- euro per jeugdlid van een club
c. Betalingen aan de NMU door donateurs (leden van de NMU Magic Club)
(1) Donateurs betalen rechtstreeks aan de NMU.
(2) De donatie is minimaal 47,50 per donateur, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in
leeftijd (geen jeugdleden onder donateurs).
(3) Indien een donateur zich gedurende een jaar aanmeldt betaalt hij:
5,- euro keer het resterend aantal hele maanden van dat jaar.
Voorbeeld: aanmelden in juni > resteert: 7 volle maanden >
7 x 5,- = 35,- euro

d. Geen restitutie bij tussentijdse opzegging.
Voor clubleden en donateurs die gedurende een kalenderjaar opzeggen geldt geen restitutie van
gelden voor het resterend deel van dat kalenderjaar.
e. NMU-passen
(1) Geldigheidsduur passen
Het DB stelt vast wanneer en voor welke periode voor alle leden (en donateurs) nieuwe
passen worden aangemaakt. Op de pas staat een geldigheidsduur.
(2) Passen voor clubleden
NMU-passen voor clubleden worden periodiek aangemaakt op basis van de gegevens in de
ledenlijst op de NMU website.
Bij tussentijdse aanmeldingen van leden door een club (via de website) worden de accounts
van deze nieuwe leden gevalideerd door de ledenadministratie of door de secretaris van de
NMU. Dit kan kort na aanmelding en staat los van de afdracht voor dit lid door de club aan de
NMU.
Bij tussentijdse aanmeldingen van clubleden schrijft de secretaris van de NMU voor die leden
een pas uit, indien die nieuwe leden nog niet al bij een andere club zijn ingeschreven.
(3) Passen voor donateurs en het activeren van hun accounts
Stap 1 - De secretaris (en ledenadministratie) ontvangt een door de website automatisch
gegenereerde melding van een inschrijving.
Stap 2 – De secretaris controleert de betaling door de donateur op de NMU-rekening
(secretaris kan daar meelezen)
Stap 3 – na ontvangst van de betaling:
 stuurt de secretaris de nieuwe donateur een pas
 activeert de secretaris of de ledenadministratie (op verzoek van de secretaris) het
account van de nieuwe donateur
f. Restitutie ‘dubbelleden’
(1) Sommige leden zijn lid van meer dan één club. Alle clubs doen de afdrachten aan de NMU
voor hun leden aan het begin van het kalenderjaar. Het aantal afdrachten bepaalt het aantal
stemmen dat een club in een vergadering van het Algemeen Bestuur kan uitbrengen.
(2) Omdat de afdracht mede bepalend is voor het aantal stemmen van een club in een
vergadering van het Algemeen Bestuur kan slechts een deel van de 2e, 3e, etc-afdracht
worden teruggevraagd.
(3) De hoogte van deze restitutie wordt jaarlijks vastgesteld in de voorjaarsvergadering van
het Algemeen Bestuur. Dit besluit wordt door de club jaarlijks meegedeeld aan hun leden.
Opgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU
16 september 2017.

