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Goedgekeurd door de raad van bestuur van 15 augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Lidgeld
Het jaarlijks lidgeld bedraagt 25 euro.
Het lidmaatschap loopt vanaf de ontvangst van de betaling tot 31/12 van het lopende kalenderjaar.
Het lidgeld voor een nieuwe aansluiting na 31/08 bedraagt 35 euro. Het lidmaatschap loopt in dat geval
vanaf ontvangst van de betaling tot 31/12 van het volgende kalenderjaar. Bij een aansluiting in 2012
bedraagt het lidgeld 25 euro. Het lidmaatschap loopt eveneens tot 31/12 van het volgende kalenderjaar.
De betaling van het lidgeld gebeurt via het rekeningnummer BE72 9730 6147 6816,
op naam van Fotoclub LichtVast.
In het jaarlijks lidgeld is inbegrepen
- Een lidkaart
- Een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” en een ongevallenverzekering
- Toegang tot de (geheime) Facebookgroep van de vereniging
- Gratis deelname aan een maandelijkse activiteit van de vereniging
- Korting op deelname aan workshops, ingericht door de vereniging
- Gebruik van de studio van de vereniging tegen voordelige tarieven
- Kortingen bij bepaalde sponsors op vertoon van geldige lidkaart
Effectieve leden betalen geen lidgeld. (Dit zijn de leden van de raad van bestuur)

Activiteiten
Maandelijkse activiteit voor leden
De vereniging organiseert een maandelijkse activiteit, telkens op de 3de zaterdag van de maand. Deze
activiteit is enkel toegankelijk voor leden.
Deelname aan deze activiteiten is gratis, uitgezonderd eventuele verplaatsingskosten, toegangsprijzen,
maaltijden en andere consumpties.
Uitnodigingen en inschrijvingen op deze activiteiten gebeuren via de Facebookgroep van de vereniging.
Indien er slechts een beperkt aantal plaatsen zijn, zijn de eerste inschrijvingen geldig.
Workshops
De vereniging organiseert op regelmatige basis workshops. Deze workshops zijn toegankelijk voor iedereen.
De kostprijs voor deelname aan deze workshops is afhankelijk van de inhoud van de workshop. Leden
genieten hierbij speciale kortingen op de deelnameprijs.
Leden worden, 14 dagen voor de bekendmaking aan het grote publiek, uitgenodigd via de Facebookgroep
van de verenigingen. Inschrijvingen gebeuren eveneens via deze groep.
Niet-leden worden 14 dagen later uitgenodigd via de Facebookfanpagina van de vereniging. Inschrijvingen door niet-leden gebeuren via deze fanpagina.

Studio

De vereniging stelt een studio ter beschikking. Deze studio is gelegen te Diest, Overstraat 37.
Reservatie van de studio gebeurt via de daartoe voorziene toepassing op de website of via rechtstreeks
contact met één van de bestuursleden. Toegang tot de studio wordt verleend door één van de bestuursleden.
Leden
Voor het gebruik van de studio betalen leden 5 euro per sessie van 3 uur. Indien gewenst kan een 5-beurtenkaart aangekocht worden tegen de prijs van 20 euro.
Het gebruik van de studio is beperkt tot maximaal 5 sessies per maand per lid.
Effectieve leden kunnen gratis gebruik maken van de studio.
Niet-leden
De studio staat ook ter beschikking voor niet-leden. De kostprijs voor het gebruik van de studio bedraagt
dan 50 euro per sessie van 4 uur.
Elk bestuurslid kan de studio, voor educatieve doeleinden binnen de scholengroep Adite, 4 maal 1 uur
per semester per cursist/leerling gratis ter beschikking stellen, op voorwaarde dat het bestuurslid zelf de
studiosessie begeleid.
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