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De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de Koepel van PVGE verenigingen.
Online aanmelden en opzeggen dient dan ook bij de Koepel te geschieden.
Iedereen van 50 jaar en ouder, en hun eventueel jongere levenspartner, kan lid
worden van de PVGE
Het lidmaatschap van de vereniging is individueel d.w.z. als uw partner ook lid wil
worden , moet hij/zij apart aangemeld worden.
Leden kunnen deelnemen aan alle culturele, sportieve en ontspannende evenementen
welke door de vereniging worden georganiseerd.
Leden kunnen lid worden van elke club binnen de vereniging, mits het ledental van de
club dat toestaat. Voor het deelnemen aan een clubactiviteit kan een contributie
verschuldigd zijn
Wil men gastlid worden van een andere PVGE vereniging, dan dienst dat in overleg
met de betreffende vereniging te geschieden (zie de website van die vereniging).
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Het lidmaatschap kost per persoon bij automatische incasso € 21,00 per kalenderjaar.
Bij niet-automatische incasso, ontvangt u een nota verhoogd met € 1,80
administratiekosten per persoon.
Wanneer de contributie is betaald of een machtiging daartoe is ontvangen, krijgt u uw
lidmaatschapskaart thuisgestuurd. Daarna ontvangt u ieder jaar in de eerste week
van maart, tegelijk met het verenigingsblad 'de Schouw', een nieuw exemplaar. De
lidmaatschapskaart is steeds geldig tot maart van het daaropvolgende jaar. Zonder
deze kaart vervalt uw recht tot deelname aan of toegang tot welke activiteit van de
vereniging dan ook. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen.
Als gastlid betaalt men € 11,00 contributie, behoudens de contributie van de club(s)
van de gastvereniging.
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Beëindiging van het lidmaatschap is (behoudens bij overlijden) alleen mogelijk per
eind van het kalenderjaar.
Het (gast)lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail) worden opgezegd,
onder voorwaarde dat de afmelding vóór 1 december is ontvangen op het postadres
of emailadres van de vereniging. Na deze datum blijft U automatisch lid tot en met
het volgende jaar.
Het postadres en het e-mailadres van de vindt men op de website: www.pvge.nl

