TOELICHTING LEDENBIJDRAGEN
Er bestaan heel wat misverstanden in verband met ledenbijdragen en de districtpenningmeester
wordt na iedere halfjaarlijkse inningsnota bedolven onder vragen.
Er zijn 7 soorten lidmaatschap , waarvan er 2 een invloed hebben op de facturatie van de
bijdragen: lid voor het leven (Life Member) en geassocieerd lid (Associated Member). Deze
laatste is lid van een andere Lionsclub maar woont en/of werkt in de regio van de club.
Voorbeeld: een lid van een club uit Brussel werkt in Oostende en kan geassocieerd lid worden
van een Oostendse club na aanvaarding door de Oostendse club natuurlijk. Dit geassocieerd lid
betaalt enkel bijdragen – internationaal, nationaal en district – in zijn oorspronkelijke club.
De basis voor alle facturatie en opstelling van debetnota’s is de MMR (Monthly Membership
Report) of RME (Relevé Mensuel d’Effectifs).

INTERNATIONALE BIJDRAGEN (OAK BROOK)
Het jaarlijks lidgeld dat Oak Brook aanrekent is 41 US$ voor het werkjaar 2012-2013 en 43 US$
voor de daaropvolgende jaren. OB verdeelt dit over 2 facturen. Er wordt vooraf gefactureerd en
de factuur voor het 1e semester van het werkjaar is gebaseerd op de MMR (RME) van einde mei,
de tweede is gebaseerd op de MMR (RME) van november. Nieuwe leden betalen een
intrederecht van 30 US$ plus een proportioneel lidgeld gebaseerd op het aantal maanden
lidmaatschap tot de volgende globale facturatie. Voor clubverlaters – ook bij een overlijden wordt geen credit terugbetaald.
Life Members worden van internationale bijdragen vrijgesteld.

NATIONALE BIJDRAGEN (MD)
De nationale bijdrage bedraagt 55 € die in 2 maal wordt aangerekend. De eerste debetnota van
27.50 €/lid gebeurt in juli/augustus voor het 1e semester van het werkjaar en is gebaseerd op de
MMR’s (RME’s) van 30 juni. De tweede debetnota wordt opgesteld in januari en is gebaseerd op
de MMR’s (RME’s) van 31 december.
Op dit bedrag van 27.50 €/lid wordt een korting van 50% toegekend:
- aan leden die op datum van de betreffende MMR (RME) jonger zijn dan 35 jaar.
- aan partnerleden: beide partners die lid zijn van één of twee lionsclubs genieten beide van deze
korting.

Gegevens om deze kortingen toe te passen worden uit de ledendatabase van het district gehaald
en zijn niet cumuleerbaar. De regels van toepassing voor bijdragen voor Oak Brook gelden hier
ook voor nieuwe leden (proportionele debetnota maar zonder intrederecht) en voor clubverlaters.
Het district berekent de MD bijdrage, int en stort door aan het MD, zelfs indien een club weigert
volledig of gedeeltelijk te betalen.

DISTRICTSBIJDRAGEN (D112A)
De jaarlijkse districtsbijdrage is 40.90 €. Berekening en opstelling van de debetnota’s verloopt
identiek aan de regels voor het MD. Enige uitzondering: het district verleent geen kortingen.
Om praktische redenen wordt door het district slechts 1 debetnota opgesteld voor de MD –
en districtsbijdragen .

CLUBBIJDRAGEN
Het district en a fortiori het MD bemoeien zich niet met het interne financiële leven van de clubs
die hun regels volledig zelfstandig bepalen en toepassen. Enige verplichting voor de clubs: hun
bijdragen – internationaal, nationaal en district – stipt en correct betalen.

