
MEMBER CONTROL 
 
In het verleden is tijdens een ALV besloten dat De Federatie de licentiekosten voor Member Control 
bekostigd. Hiervoor is gekozen omdat er bij veel verenigingen veel eigen ‘brouwsels’ waren, waarvan 
alleen de maker wist hoe het programma werkte en dat bij een ‘ongeval’ van deze persoon de 
vereniging met de handen in het haar zat voor de verdere afwikkeling van bijv. contributie/financiën.  
 
Als Federatie willen we door de licenties voor alle verenigingen te betalen, verenigingen stimuleren 
gebruik te maken van Member Control zodat verenigingen in geval van calamiteiten elkaar kunnen 
bijstaan of geholpen kunnen worden door de Federatie. 
 
We constateren in 2019 dat verenigingen volharden in het gebruik van het eigen systeem, uiteraard 
geheel naar eigen idee en verantwoording. In verband met de vele discussies de afgelopen jaren 
tijdens de ALV over het financieel verslag rondom de licentiekosten van Member Control zijn er 
nieuwe afspraken gemaakt. 
 
De Federatie betaalt geen licentiekosten meer m.i.v. 01-01-2020 en de verenigingen betalen zelf  
licentiekosten. 
 
Indien een vereniging gebruik maakt van het systeem van Member Control dan gelden de volgende 
afspraken: 
 

1. De vereniging is lid van de Federatie. 
a. De vereniging maakt gebruik van de diensten van Member Control. 

 Deze diensten kunnen zijn bijv.: 
- Aanmaken acceptgiro’s c.q. contributienota’s  
- Aanmaken gegevens voor automatische incasso (bijv. rechtstreeks naar de bank of 

door de vereniging naar de bank) 
- Aanmaken ledenkaarten 
- Aanmaken stickers 
- Etc. etc 
In dit geval betaalt de vereniging GEEN licentiekosten. 

b. De vereniging maakt GEEN gebruik van de diensten van Member Control. 
Ze gebruiken Member Control alleen voor het ledenbestand en maken zelf evt. 
acceptgiro’s en/of ledenkaarten etc. etc 
In dit geval betaalt de vereniging licentiekosten minus 25%. 
 

2. De vereniging is GEEN lid van de Federatie. 
Een vereniging die geen lid is van de Federatie betaalt altijd de licentiekosten, ongeacht of ze 
gebruik maken van de diensten van Member Control. 

 
Hierdoor zijn kosten voor de Federatie tot zero gereduceerd en geeft het lidmaatschap van de 
Federatie toch een voordeel voor de aangesloten verenigingen. 
 


