
REGLEMENTEN & ALGEMENE VOORWAARDEN 2020 MESH PRINT CLUB 
Voorwaarden lidmaatschap / REGLEMENTEN 
1. Algemene zaken 
Artikel 1.1  
De vereniging draagt de naam “Mesh print club” en is gevestigd te Rotterdam.  
Artikel 1.2 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
Artikel 1.3 
Aan de vereniging ter hand gestelde persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt 
voor administratieve doeleinden.  
Artikel 1.4 
1.Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen slechts geschieden indien zij op de agenda van de 
algemene vergadering zijn geplaatst. 
2. In alle gevallen waarin door de statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het bestuur.  
2. Houder van lidmaatschap  
Artikel 2.1 
Het lidmaatschap is voor één persoon. Men kan het lidmaatschap niet delen of overdoen aan anderen.  
Artikel 2.2  
Om als lid toe treden dient er eerst de lidmaatschapscursus te worden gevolgd waarna een lidmaatschap van 
minimaal 3 maanden (kwartaal) wordt aangegaan. Betaling kan alleen middels automatische incasso. Mocht aan 
deze voorwaarden niet worden voldaan, dan volgt er geen lidmaatschap.  
Artikel 2.3 
Wanneer een kandidaat de lidmaatschapscursus heeft gevolgd kan hij/zij, na met goed gevolg afronden van de 
lidmaatschapcursus lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal drie 
maanden (kwartaal). Daarna kan per kwartaal worden opgezegd. De verschuldigde contributie wordt per kwartaal 
automatisch geïncasseerd.  
Artikel 2.4 
Een nieuw lidmaatschap kan pas na drie maanden worden beëindigd. Bij tussentijdse opzegging blijft het 
kwartaalbedrag verschuldigd tot het einde van dat kwartaal. Na het eerste kwartaal kan per kwartaal worden 
opgezegd. De vereniging kan te allen tijde het lidmaatschap eenzijdig beëindigen als er sprake is van het zich niet 
houden aan de regels van de vereniging  
Artikel 2.5 
Het lidmaatschap eindigt:  

1. Door opzegging door het lid.  
2. Door opzegging door de vereniging.  
3. Door overlijden van het lid.  
4. Door ontzetting van het lid.  

1.  
Opzegging door het lid is uitsluitend mogelijk door kennisgeving per email (betalingen@meshprintclub.com) of per 
brief aan de penningmeester van de vereniging. De opzegging dient een maand voordat het volgende 
betalingstermijn ingaat in het bezit te zijn van de penningmeester. (Bijv. Uiterlijk 31 november opzeggen als je per 
1 januari wilt stoppen.) Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde 
van de eerstvolgende termijn.  
2. 
Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan onmiddellijk geschieden wanneer het lid, na daartoe per 
email of per brief te zijn aangemaand, binnen de gestelde termijn niet aan zijn financiële verplichtingen jegens de 
vereniging heeft voldaan en/of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren.  
3. 
Bij het overlijden van een lid wordt het lidmaatschap automatisch ontbonden en eventueel vooruitbetaalde gelden 
teruggestort naar de nabestaanden.  
4. 
Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. In 
geval van ontzetting wordt het lid daarvan onverwijld schriftelijk, onder opgaaf van redenen, in kennis gesteld. 
Gedurende één maand na ontvangst van het bericht, heeft de betrokkene de mogelijkheid van beroep op de 
algemene ledenvergadering welke daartoe, op verzoek van het lid, door het bestuur zal worden bijeengeroepen.  
Het beroep dient schriftelijk, gericht aan het bestuur, te worden ingediend. Het besluit van de algemene 
ledenvergadering op het beroep zal moeten worden genomen met tenminste tweederde van het aantal 
uitgebrachte stemmen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een 
geschorst lid heeft geen stemrecht.  
Artikel 2.6 
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten of dit reglement schorsen voor een door het bestuur 
te bepalen periode van maximaal zes maanden.  
Artikel 2.7 
Adreswijzigingen moet binnen 30 dagen na verhuizing aan De Mesh Print Club worden doorgegeven.  
Artikel 2.8 
De contributies worden ieder jaar door de algemene leden vergadering vastgesteld.  
Artikel 2.9 
De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van leden of derden.  



Artikel 2.10 
Het gebruik van de aangeboden apparatuur is geheel op eigen risico, de vereniging is niet aansprakelijk bij 
verwondingen en/of blijvend letsel.  
Artikel 2.11 
De vereniging is in het leven geroepen om de ruimte en de mogelijkheden te bieden voor het vervaardigen van 
opdrachten uit eigen initiatief. Aangenomen commerciële opdrachten moeten buiten om het lidmaatschap worden 
vervaardigd, hiervoor stelt de vereniging zijn materialen beschikbaar tegen het commerciële tarief.  
Artikel 2.12 
Uit veiligheidsoverweging is het verboden om onder invloed van drank en/of drugs, gebruik te maken van de 
faciliteiten binnen de vereniging. Ook is het niet toegestaan binnenin het gebouw te roken.  
Artikel 2.13 
Leden dienen minimaal één dag van tevoren aan te geven wanneer zij gebruik willen maken van de ruimte. Dit 
kan gedaan worden via het ‘dashboard’ op je persoonlijke websitepagina. Indien er ruimte beschikbaar is, kan 
een lid van de vereniging op de dag zelve terecht.  
Artikel 2.14 
Onder de contributie vallen niet de bijkomende kosten zoals gebruik zeefdrukramen, papier en transparant 
sheets, tasjes etc. Deze worden apart afgerekend via de afrekenen pagina van bovenvermelde websitepagina.  
Artikel 2.15 
Betalingen van gebruikte materialen zoals zeefdruk ramen, transparanten en inkten dienen direct na het gebruik 
betaald te worden en voor het vertrek uit de werkplaats. 
3. Bestuur  
Artikel 3.1 
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuur bevoegd.  
Artikel 3.2 
Alle besluiten, welke door de algemene ledenvergadering zijn genomen, zijn bindend voor alle leden, ongeacht of 
zij bij het nemen van de besluiten al dan niet vertegenwoordigd waren.  
Artikel 3.3 
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden 
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Artikel 3.4 
Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen.  
4. Werkplaats  
Artikel 4.1 
Beschadiging van de eigendommen van de vereniging of van de door haar in huur of bruikleen genomen 
goederen, komt voor rekening van de dader(s). De schadevergoeding wordt door het bestuur bepaald.  
Artikel 4.2 
De ruimte waarin gedrukt wordt, dient ter aller tijden na gebruik schoon en opgeruimd achtergelaten te worden. 
1. Zowel de zeefdrukruimte als de belichting en uitspuitruimte moet schoon en opgeruimd achtergelaten worden. 
2. De (zeefdruk)ramen moeten bij het verlaten van de ruimte uitgespoeld en gebruiksklaar worden achtergelaten 
voor een ander lid. 
3. De gebruikte tape en andere afvalresten moeten in de hiervoor bedoelde vuilnisbak gedaan worden. 
4. Er is niet genoeg ruimte om spullen op te slaan, neem al je spullen, ook voor toekomstig gebruik, weer mee.  
Spreek met de werkplaatsmeester af over drukwerk wat nog gedroogd moet worden. De volgende gebruiker moet 
het droogrek kunnen gebruiken.  
Artikel 4.3 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de zeefdrukwerkplaats van de vereniging, is het vereist om met waterbasis 
inkt te werken. De vereniging heeft voorkeur voor de inkt van Sico. Deze kan voordelig ingekocht worden via de 
club.  
Artikel 4.4 
Ieder lid blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor zijn/haar gedrukte goederen of meegebrachte eigendommen in 
de studio. Mogelijk geleden schade, valt onder geen enkele omstandigheid te verhalen bij de Mesh Print Club. 
Alle gebruikers worden aangeraden nieuwe projecten te testen, alvorens tot oplage over te gaan.  
Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepaling der statuten en 
reglementen en zich daaraan te houden.  
Artikel 4.5 
Als leden hebben opgezegd dan dienen de spullen binnen het geldende abonnementstermijn te worden 
afgehaald, zo niet dan vervallen de materialen aan educatiedoeleinden. 
 


