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23 Januari 2017 
 
Meer informatie over de collectieve 
contributieverzekering. 

 

collectieve contributieverzekering 
 
Tijdens de laatste ALV in november is het 
onderwerp collectieve contributieverzekering 
aan de orde gekomen omdat het individueel 
verzekeren bij Summa niet meer mogelijk is. 
Een aantal leden heeft daar goede ervaringen 
mee en daarom gevraagd of de vereniging het 
collectiviteitsvraagstuk in behandeling wil 
nemen. Tijdens de vergadering heeft het 
bestuur beloofd de voorlichting te verzorgen 
voor de volgende ALV zodat dan een zorgvuldig 
besluit mogelijk is. 
 

Waar gaat het over? 
Summa biedt een verzekering tegen langdurig 
niet kunnen spelen terwijl de kosten van het 
speelrecht gewoon doorlopen. 
 
Indien een lid niet meer in staat is om te golfen 
voor een periode langer dan 2 maanden, kan 
dat lid aanspraak maken op de contributie-
verzekering in de volgende gevallen: 

• Bij overlijden,  ernstige ziekte of ernstig 
ongeval letsel 

• Bij een blessure 

• Door een onverwachte medisch nood-
zakelijke ingreep. 

 
Het betreft een gesloten collectief, wat 
betekent dat de verzekering alleen kan worden 
afgesloten als alle leden meedoen. De premie 
wordt geheven over het bedrag dat het 
betreffende lid aan Landgoed Bergvliet betaalt 
vanwege het speelrecht voor een jaar. In ons 
geval bedraagt die premie 2% over dat 
speelrecht omdat wij boven de 500 leden zitten.  
 

Besluitvorming 

Of we gaan deelnemen wordt besloten tijdens 
de volgende ALV. Als u daarbij niet aanwezig 
kunt zijn kunt u uw stem schriftelijk (bij 
volmacht) aan een wel aanwezig lid meegeven. 
Dan telt u mee als ware u aanwezig.  
 
Als de meerderheid tijdens de ALV besluit tot 
deelname dan neemt elk lid van onze vereniging 
voortaan verplicht deel in deze verzekering. Het 
is immers een collectieve verzekering. Als er 
geen meerderheid (de helft + 1) voor deze 
verzekering stemt dan gaat de verzekering in 
zijn geheel niet door. Voor niemand dus. 
 

Vragen 
Het bestuur wil alle vragen zorgvuldig (laten) 
behandelen. Tijdens de vorige ALV is gebleken 
dat dit mondeling niet altijd mogelijk is. 
Bijvoorbeeld omdat de meest terzake 
deskundige niet aanwezig is. Daarom worden 
tijdens dit agendapunt alleen vragen in 
behandeling genomen die vooraf op schrift zijn 
ingediend bij het bestuur.  
(via een e-mail gericht aan secretaris@vglb.nl ) 

 
Bijlagen 
Bij deze nieuwsbrief treft u de volgende bijlagen 
aan: 

• E-mail bericht van Summa aan Landgoed 
Bergvliet met een toelichting. 

• Premieberekening. 

• Algemene voorwaarden. 

• Voorwaarden collectiviteit. 


