
Groningse Studenten Windsurf Vereniging SurfAce 

Algemene voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder lid van de Groningse Studenten 

Windsurf Vereniging, feitelijk gevestigd Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen, ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 

02066676, hierna ook te noemen: de vereniging. 

2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, zoals bekend bij de Kamer van 

Koophandel.  

3. Elk lid van de vereniging dient op de hoogte te zijn van het huishoudelijk regelement, het 

vervoersmiddelenregelement, privacybeleid, en de statuten van de vereniging 

a. Elk lid dient zich te houden aan de in artikel 2 genoemde documenten 

b. Deze documenten zijn te vinden op de site www.gswv-surface.nl of op te vragen bij 

het bestuur van de vereniging. 

c. Als de in  2 genoemde documenten niet naar behoren worden nageleefd, is de 

vereniging gemachtigd een boete af te schrijven. 

i. Een dergelijke boete heeft geen invloed op verdere consequenties 

beschreven in deze documenten 

ii. Een boete kan enkel door een absolute meerderheid van de ALV worden 

vernietigd 

4. Elk lid dient de correcte gegevens door te geven aan de secretaris van de vereniging.  

a. Elk lid is verplicht wijzigingen in zijn/haar persoonlijke gegevens, die door de 

vereniging worden verzameld, schriftelijk door te geven aan de secretaris binnen een 

naar redelijkheid te bepalen periode. 

5. Elk lid gaat met het accepteren van de voorwaarden akkoord met de doorlopende 

machtiging, waardoor de vereniging gemachtigd is kosten af te schrijven bij het lid.  

a. Kosten zijn: 

i. Lidmaatschapsgeld, zoals vastgesteld op de ALV 

ii. Bijdrage voor activiteiten 

iii.  Bijdrage voor huur van materiaal, ruimte, bussen, en borg 

iv. Bijdrage voor het gebruik van de bussen 

v. Boetes 

b. De machtiging blijft van kracht nadat het lid zich heeft uitgeschreven van de 

vereniging, tot het moment dat alle kosten zijn geïnd.  

6. Bij inschrijving bij de vereniging bepaalt het bestuur welk lidmaatschap aan het nieuwe lid 

gegeven wordt. 

a. Naast de in de statuten beschreven lidmaatschap soorten, kan het bestuur ook een 

lentelidmaatschap en een introlidmaatschap toewijzen. 

i. Het introlidmaatschap loopt vanaf de KEI-week tot aan 1 december. In deze 

periode is het lid volwaardig lid. Voor dit lidmaatschap geldt een 

gereduceerd tarief van €20,-. Het introlidmaatschap wordt automatisch per 1 

december omgezet in een regulier lidmaatschap tenzij het betreffende lid 

zich vóór 1 november schriftelijk uitschrijft bij de secretaris (of waarnemend 

bestuurslid). De uitschrijving is pas officieel bij een bevestiging van de 

secretaris (of waarnemend bestuurslid) van de vereniging. 

ii. Het lentelidmaatschap loopt vanaf 1 april tot aan de KEI-week. In deze 

periode is het lid volwaardig lid. Voor dit lidmaatschap geldt een 

gereduceerd tarief van €40,-. Het lentelidmaatschap wordt automatisch 

http://www.gswv-surface.nl/


tijdens de KEI-week omgezet in een regulier lidmaatschap tenzij het 

betreffende lid zich vóór 1 augustus schriftelijk uitschrijft bij de secretaris (of 

waarnemend bestuurslid). De uitschrijving is pas officieel bij een bevestiging 

van de secretaris (of waarnemend bestuurslid) van de vereniging. 

b. Alle soorten lidmaatschappen van de vereniging worden stilzwijgend verlengd tot de 

volgende uitschrijfmogelijkheid, tenzij het lid zich voor de uiterlijke uitschrijfdatum 

schriftelijk uitschrijft bij de secretaris (of waarnemend bestuurslid). De uitschrijving is 

pas officieel bij een bevestiging van de secretaris (of waarnemend bestuurslid).  

i. De uiterlijke uitschrijfdatum is afhankelijk per soort lidmaatschap. 

1. Lentelidmaatschap: 31 juli 

2. Introlidmaatschap: 31 oktober 

3. Regulier lidmaatschap: 31 juli 

4. Donateur: 30 augustus 

5. Buitengewoon donateur: 30 augustus 

7. Voor vragen/opmerking kan contact worden opgenomen met het bestuur van de vereniging. 

De contactgegevens zijn te vinden op de website www.gswv-surface.nl/contact. 

8. De vereniging biedt windsurflessen aan voor haar leden, echter is de vereniging niet verplicht 

iedereen te voorzien van lessen. 

a. Indien een lid niet mee kan doen aan de lessen, ongeachte de oorzaak, geldt 

hiervoor geen compensatie. 

b. Voor de lessen geldt een borg van €20,-. Deze borg wordt terug gegeven indien het 

lid maximaal 1 les heeft gemist van het traject waaraan hij/zij heeft deel genomen. 

i. Het aantal lessen en de data van een traject worden tijdig aangegeven, bij 

onduidelijkheid is het lid zelf verantwoordelijk voor meer duidelijkheid door 

navraag te doen bij het bestuur. 

ii. Indien een les wordt geannuleerd, wordt hiervoor een nieuwe les gepland. 

Indien het lid niet bij deze les aanwezig is, geldt ook die absentie in de 

afwezige keren. 

iii.  Indien niet aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan een 

gezamenlijk besluit van de BeginCie en het zittende bestuur van de 

vereniging, alsnog tot teruggave van de borg leiden.   

9. Indien enig beding uit deze voorwaarden vernietigd wordt, blijven de overige bedingen in 

deze algemene voorwaarden volledig van kracht. In dat geval worden partijen geacht in 

overleg te treden teneinde een vernietigend beding te converteren in een geldig beding, 

waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het vernietigde beding in acht dient te 

worden genomen. 

10. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing 

a. In geval van een geschil is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en wel de 

rechter die jurisdictie heeft over arrondissement Noord-Nederland. 
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