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Reglement Lidmaatschap 
 
De statuten regelen wie leden van Cumela kunnen zijn, de toelating van leden, de beëindiging 
van het lidmaatschap en de jaarlijkse bijdrage van leden die door de algemene vergadering 
wordt vastgesteld. Dit reglement geeft de statutaire bepalingen weer aangevuld met nadere 
regels. 
 
1. Leden 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn: 
a. Gewone leden 

Dit zijn natuurlijke personen, personenvennootschappen of rechtspersonen, die 
een onderneming uitoefenen, waarvan de werkzaamheden bestaan uit het 
bedrijfsmatig voor derden uitvoeren van grondverzet-, cultuurtechnische-, 
agrarische-, mestdistributie- en daarmee verband staande werken, alsmede het 
ter beschikking stellen van werktuigen en machines voor genoemde 
werkzaamheden, en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

b. Buitengewone leden en Ereleden 
Dit zijn natuurlijke personen, personenvennootschappen of rechtspersonen, 
tevens oud-leden van de vereniging, die op grond van hun bijzondere 
belangstelling voor het werk van de vereniging of uit anderen hoofde, naar het 
oordeel van het verenigingsbestuur voor het buitengewoon lidmaatschap in 
aanmerking komen en als zodanig door het verenigingsbestuur zijn toegelaten en 
benoemd. Buitengewone leden kunnen alleen lid worden als zij een onderneming 
uitoefenen. 
Buitengewone leden en Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als 
gewone leden, zulks evenwel met uitzondering van het stemrecht dat niet aan 
buitengewone leden en Ereleden toekomt.  

2. Aan leden gelieerde bedrijven, zoals dochter- en zusterondernemingen met dezelfde 
werkzaamheden als beschreven in lid 1a, worden ook beschouwd als lid van de 
vereniging. Enerzijds kunnen leden daardoor advies vragen ten behoeve van de gelieerde 
ondernemingen, anderzijds wordt van gelieerde bedrijven ook verwacht dat zij zich aan 
de lidmaatschapseisen houden. 

3. Onder “gelieerde bedrijven” wordt voorts verstaan elke juridische entiteit die een partij in 
eigendom heeft, die eigenaar is van de partij of die in gemeenschappelijk eigendom is met 
de partij. Onder “eigendom” verstaan we in de zin van deze definitie: meer dan 50% 
eigendom. 
 

2. Toelatingseisen 
1. Toelating tot de vereniging gebeurt door het verenigingsbestuur. 
2. Toelating is door het verenigingsbestuur gedelegeerd aan de directie. Het 

verenigingsbestuur ontvangt bij vergaderingen een lijst van nieuwe lidmaatschappen voor 
formele vaststelling. 

3. Om in aanmerkingen te komen voor het lidmaatschap, dient het kandidaat-lid: 
a. wet- en regelgeving na te leven 
b. regels die gelden bij Cumela Nederland te onderschrijven 
c. de kernwaarden van Cumela te onderschrijven en naar te handelen: 
verbonden, integer, professioneel en praktisch. 
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3.  Lidmaatschap 

1. Leden hebben een bedrijvenadviseur in hun regio als vast aanspreekpunt. 
2. Leden hebben toegang tot de ondernemerslijn, waarvan een aantal uren gratis afhankelijk 

van de jaarlijkse bijdrage. 
3. Leden ontvangen een ledenbordje en het vakblad Grondig. 
4. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. 
5. De jaarlijkse bijdrage is geregeld in de laatst vastgestelde contributieregeling. 
6. Datum voor de facturatie van de contributie is voor 1 april. 

 
4. (Persoons)gegevens 

1. Binnen Cumela worden bedrijfsgegevens en contactgegevens gedeeld om leden goed van 
dienst te kunnen zijn en daarnaast in het kader van interne administratieve doeleinden. 
Op die manier kunnen leden hun verhaal doen bij de bedrijvenadviseur of de 
Ondernemerslijn (Cumela Nederland) en kan een adviseur (Cumela Advies) hier direct op 
voortborduren en hoeft het lid het verhaal niet opnieuw te doen.  In de privacyverklaring 
staat hoe persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze worden verwerkt en wat er 
mee wordt gedaan.  

 
5. Beëindiging lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. door het overlijden van het lid 
b. door de opzegging van het lid 
c. door opzegging namens de vereniging 
d. door ontzetting (zie reglement Waarschuwing, ontzetting, schorsing). 
 

6. Opzegging lidmaatschap door lid 
1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk gedaan te worden per e-

mail of op papier. 
2. De opzegtermijn is drie maanden en gaat in op het moment dat de schriftelijke opzegging 

door Cumela is ontvangen. 
3. De opzegtermijn van drie maanden is niet van toepassing indien bedrijfsbeëindiging de 

reden is van opzegging. In die gevallen wordt de einddatum van het lidmaatschap in 
overleg met de ondernemer bepaald. 

4. Na het verstrijken van de opzegtermijn is de opzegging definitief. 
5. Vanaf het moment van opzegging betaalt het lid contributie totdat het lidmaatschap 

formeel is beëindigd (zie bijlage). 
 

7. Opzegging lidmaatschap namens de vereniging 
1. Opzegging door de vereniging dient schriftelijk gedaan te worden door het bestuur met 

inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden: 
a.  Bij faillissement van het lid. 
b.  Het lid ophoudt te voldoen aan de toelatingseisen als benoemd in artikel 2. 
c.  Het lid op heeft gehouden aan de vereisten te voldoen die in de statuten staan. 
d.  Wanneer het lid zijn verplichtingen aan de vereniging niet na komt. 
e.  Als van de vereniging redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te 
 laten voortduren. 
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Bijlage: betalingsregeling bij opzegging 
 

- Bij opzegging in de periode van 1 oktober tot en met 31 december – het lidmaatschap 
eindigt in dat geval in de periode 1 januari tot en met 31 maart – ontvangt het lid geen 
contributiefactuur.  

- Bij opzegging in de periode van 1 januari tot en met 30 september – het lidmaatschap 
eindigt in dat geval in de periode 1 april tot en met 31 december – betaalt het lid 
contributie over het aantal maanden van lidmaatschap in het desbetreffende 
kalenderjaar.   

- Indien de opzegging plaats vindt vóór de facturatiedatum, ontvangt het lid de normale 
contributiefactuur en een creditfactuur voor de resterende maanden na het 
lidmaatschap.  

- Indien de opzegging plaats vindt na de facturatiedatum, ontvangt het lid een 
creditfactuur voor de resterende maanden na het lidmaatschap.  

- Bij opzegging in de periode van 1 januari tot en met 31 maart – waarbij 
bedrijfsbeëindiging de reden van opzegging is en het lidmaatschap in dezelfde periode 
wordt beëindigd – ontvangt het lid geen contributiefactuur.  

- Opzegging in de periode van 1 april tot en met 31 december – waarbij 
bedrijfsbeëindiging de reden van opzegging is en het lidmaatschap in dezelfde periode 
wordt beëindigd – ontvangt het lid een creditfactuur voor de resterende maanden na 
het lidmaatschap.  

- Over situaties anders dan hierboven beschreven beslist de Cumela 
Ledenadministratie.  

 
 
 
 

N.B.: De reglementen van Cumela zijn gebaseerd op de statuten en voegen daar aanvullende bepalingen aan 
toe. In de statuten is het woordgebruik veelal door de wetgever bepaald. De reglementen hebben geen 
verplichting in woordgebruik. Cumela heeft er daarom voor gekozen de reglementen zo goed mogelijk leesbaar 
te maken en woorden te gebruiken, zoals in de dagelijkse praktijk wordt gesproken. De gehanteerde termen 
kunnen daarmee iets afwijken van de statuten, maar hebben dezelfde betekenis. 


