
 

Onze kleine lettertjes, maar dan leesbaar                                                                    Januari 2023 

U kunt dit formulier afgeven bij de receptie, opsturen aan SV Sittard Stad, Pres. Kennedysingel 16, 6137 AC  SITTARD 
of als gescand exemplaar opsturen aan info@svsittardstad.nl. 
Nieuw adres per tweede kwartaal 2023: Odasingel 90, 6131 GZ  SITTARD 

De SV Sittard Stad onderscheidt een aantal verschillende lidmaatschapsvormen. De verschillen in lidmaatschappen 
hebben betrekking op de wijze waarin leden van de vereniging deel wensen te nemen aan de verschillende door de 
vereniging georganiseerde activiteiten. 

De SV Sittard Stad stelt het sociëteitsgebouw open voor alle inwoners van Sittard. De openingstijden voor deze vrije 
inloop geldt voor bepaalde dagdelen en worden o.a. gepubliceerd op het mededelingenbord bij de receptie. Onder 
vrije inloop wordt bedoeld dat er mogelijkheden worden gecreëerd elkaar te ontmoeten. Tijdens deze ontmoetings-
momenten bestaat er een consumptieplicht zoals geformuleerd in het huishoudelijk reglement. 

“Actief” Lidmaatschap: Om deel te kunnen nemen aan de door de SV Sittard Stad georganiseerde activiteiten is een 
Actief Lidmaatschap noodzakelijk. De kosten voor het lidmaatschap bedragen per 1 januari 2023 € 22,50 per jaar. 
Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een periode van 12 maanden en start per de datum van inschrijving 
en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf maanden. De contributie dient per voor-
keur te worden voldaan per automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld dient jaarlijks vooraf te worden voldaan. 

Indien machtiging voor automatische incasso is afgegeven bestaat de mogelijkheid, indien gewenst, het lidmaat-
schapsgeld te voldoen in termijnen. Het aantal termijnen bedraagt 1, 2 of 4 maal per jaar. Dit geldt uitsluitend voor 
het “Actief” Lidmaatschap. 

“KBO-PCOB” Lidmaatschap: In aanvulling op het zogenaamde “Actief” Lidmaatschap bestaat de mogelijkheid een 
lidmaatschap af te sluiten bij de KBO-PCOB.  Deze mogelijkheid bestaat uitsluitend voor leden die ook een “Actief” 
Lidmaatschap hebben van de SV Sittard Stad. Het aanvullende lidmaatschap “KBO-PCOB” kost per 1 januari 2023 
€ 10,00 per jaar. Een lidmaatschap van de KBO-PCOB betekent dat u de landelijke activiteiten van de KBO-PCOB 
ondersteunt, waarvoor u 10 maal per jaar het magazine KBO-PCOB ontvangt en gebruik kunt maken van de kortingen 
zoals die bij verschillende partijen van toepassing zijn voor leden van de KBO-PCOB. 

“Sympathiserend” Lidmaatschap: Personen die gebruik maken van de inloop-momenten hebben de mogelijkheid, 
dus niet de plicht, zich in te schrijven als “sympathisant” van de vereniging. Sympathisanten ontvangen maandelijks 
per e-mail een digitaal exemplaar (pdf-document) van de Sooskrant en eventuele Nieuwsbrieven van SV Sittard Stad. 
Sympathisanten krijgen daarmee inzicht in de activiteiten van de vereniging, echter deelname aan activiteiten vereist 
een “Actief” lidmaatschap 

Voor de leden van KBO Sittard Stad zal het lidmaatschap per 1 januari 2023 worden gecontinueerd als “Actief” lid-
maatschap met aanvullend het “KBO-PCOB” lidmaatschap. Dit betekent dat er voor de bestaande leden per 1 januari 
2023 niets veranderd. Voor leden die per 1 januari 2023 hun lidmaatschap willen omzetten naar een uitsluitend 
“Actief” Lidmaatschap dienen dit schriftelijk voor 31 december 2022 kenbaar te maken aan de ledenadministratie 
van de SV Sittard Stad, liefst per e-mail via: info@svsittardstad.nl 

TARIEVEN EN VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP SV SITTARD STAD 

 Aanmelding dient te geschieden door het invullen van het “Aanmeldformulier nieuwe leden”. 

 Het formulier kan worden afgeven bij de receptie of opgestuurd worden aan de Seniorenvereniging Sittard Stad, 

Pres. Kennedysingel 16, 6137 AC  SITTARD of als gescand exemplaar opsturen aan: leden@kbosittardstad.nl . 

 De ingangsdatum van uw lidmaatschap is gelijk aan de datum van aanmelding zoals vermeld op het inschrijffor-

mulier. De duur van het lidmaatschap is altijd 12 maanden en zal ieder jaar automatisch worden verlengd voor 

een nieuwe termijn van 12 maanden. 

 Per 1 januari 2023 bedraagt de contributie voor een periode van 12 maanden: 

▪ Actief Lidmaatschap: € 22,50 per 12 maanden 

▪ Aanvullend KBO-PCOB lidmaatschap: € 10,- per 12 maanden. 

 Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk één (1) maand voor de aanvang van een nieuwe periode 

van 12 maanden te geschieden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

 Bij buitengewone omstandigheden zoals b.v. overlijden van een lid kan het beëindigen van het lidmaatschap na 

schriftelijke berichtgeving per direct ingaan. Betaalde termijnen zullen nimmer worden gerestitueerd.  
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