Sociale veiligheid

Aandachtspunten BRIEF
OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Het kan voorkomen dat een bestuur moet besluiten om het lidmaatschap van een persoon op te
zeggen. Het opzeggen van een lidmaatschap betekent dat het lidmaatschap wordt beëindigd. Na
opzegging maakt het lid geen onderdeel meer uit van de vereniging.
Een besluit tot opzegging van het lidmaatschap dient op grond van het huishoudelijk reglement
schriftelijk aan betrokkene te worden medegedeeld. Maar hoe doe je dat? Wat moet er precies in zo’n
formele brief staan?

Aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden bij het opstellen van de brief:



Schriftelijk

Het besluit tot opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk aan betrokkene worden meegedeeld.
Het is een brief die aan betrokkene vertrouwelijk wordt toegestuurd. Overwogen kan worden om de
brief aangetekend te versturen. Als overleg nog mogelijk is kan de brief ook persoonlijk overhandigd
worden in bijzijn van getuigen. Het is belangrijk dat aangetoond kan worden dat betrokkene in kennis
is gesteld van het besluit.


Motivatie

Motiveer het besluit in de brief goed. Waarom wordt het lidmaatschap van betrokkene opgezegd? Leg
het besluit uit!


Groepsraad

Als het bestuur afwijkt van het advies van de groepsraad wordt dit, met de redenen van afwijking, in
de motivering van het besluit vermeld.


Geschillencommissie

Vermeld de bezwaarprocedure én bezwaartermijn duidelijk in de brief. Als betrokkene het niet eens is
met de functieontheffing kan, binnen 4 weken na verzending van het besluit, schriftelijk bezwaar
worden aangetekend bij de geschillencommissie van Scouting Nederland.


Schorsing

Vermeld de mogelijkheid om een schorsingsverzoek in te dienen bij de geschillencommissie. Het
indienen van een bezwaarschrift zorgt niet automatisch voor schorsing van het besluit tot opzegging
van het lidmaatschap. Als betrokkene wil dat het besluit wordt geschorst dan zal hiertoe een
schriftelijk en gemotiveerd verzoek moeten worden gedaan aan de geschillencommissie.
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Tot slot
Raadpleeg voorafgaand aan het nemen van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap altijd de
tekst van het HHR, paragraaf 5.6. De volledige tekst van het HHR kan worden gedownload op de
website van Scouting Nederland.

Meer informatie of advies?
Neem dan contact op met de afdeling sociale veiligheid van Scouting Nederland.

Contactgegevens:
Landelijk Servicecentrum Scouting Nederland
t.a.v. afdeling sociale veiligheid
Postbus 210
3830 AE LEUSDEN
Telefoon 033 – 496 09 11
inveiligehanden@scouting.nl
socialeveiligheid@scouting.nl
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