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Algemene Voorwaarden lidmaatschap bij 
vzw SodiGent 
 

Dit reglement is van toepassing op de categorie ‘toegetreden leden’ in de statuten van vzw SodiGent. 

Dit zijn leden die aangesloten zijn bij vzw SodiGent. 

 

 

Inhoud 
Wie kan lid worden? ............................................................................................................................ 2 

Krijg je onmiddellijk alle voordelen? ................................................................................................... 2 

Hoeveel lidgeld betaal je? ................................................................................................................... 3 

Hoe kan je lidgeld betalen? ................................................................................................................. 3 

Hoe kan je lid worden ? ....................................................................................................................... 4 

Einde lidmaatschap ............................................................................................................................. 5 

 

 

  



2 
 

Wie kan lid worden? 
 

1. Je kan lid worden als je medewerker bent van één van de volgende organisaties van Groep 

Gent: Stad Gent, OCMW Gent, North Sea Port Gent, sogent, Brandweerzone Centrum, SVK 

Gent, vzw De Centrale, AZ Jan Palfijn, AGB Erfgoed, AGB Kunsten en Design, AGB District09. 

Dit betekent dat medewerkers van de IVA’s van Stad Gent ook lid mogen worden (IVA 

Historische Huizen, IVA Mobiliteitsbedrijf en IVA Stedelijk onderwijs Gent). 

Terbeschikkinggestelden van andere organisaties (uitgeleend personeel), die wel bij Groep 

Gent werken maar een arbeidsovereenkomst hebben bij een andere organisatie, kunnen 

geen lid worden. 

Je kan enkel lid worden als je een arbeidsovereenkomst hebt van minstens 3 maanden of 

statutair aangesteld bent. Medewerkers met een stageovereenkomst of vrijwilligers bij 

Groep Gent kunnen geen lid worden.  

 

2. Je kan lid blijven als je op pensioen gaat. Dit betekent dat als je lid bent voor de datum van je 

oppensioenstelling of het lidmaatschap onmiddellijk aansluit op je tewerkstelling. Om lid te 

worden/blijven na je pensioen bezorg je vzw SodiGent binnen het jaar na je 

oppensioenstelling een ondertekend aansluitingsformulier voor gepensioneerden. 

 

 

3. Gepensioneerde gewezen leden van het college van burgemeester en schepenen, het vast 

bureau en de bijzondere comités kunnen eveneens lid worden. Ook voormalige voorzitters 

van de vzw mogen lid worden. 

 

 

Krijg je onmiddellijk alle voordelen? 
 

Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop je lid wordt: 

1. Je kan onmiddellijk genieten van alle voordelen onder de vorm van premies en/of financiële 

tegemoetkomingen, deelnemen aan activiteiten, genieten van kortingen bij handelaars en 

beroep doen op maatschappelijke ondersteuning indien je 

• lid wordt vanaf de datum van je indiensttreding en vanaf die datum ook lidgeld betaalt 

• lid wordt binnen de 12 maanden na je indiensttreding en lidgeld vanaf de datum van je 

indiensttreding betaalt 

 

2. Indien je lid wordt nadat je meer dan 12 maand in dienst bent, heb je een wachttijd van 12 

maanden. Tijdens deze wachttijd betaal je lidgeld. 

Tijdens je wachttijd kan je genieten van kortingen bij handelaars en beroep doen op 

maatschappelijke ondersteuning.  

Je kan pas na je wachttijd genieten van premies en/of financiële tegemoetkomingen.  
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Je kan enkel deelnemen aan een activiteit van vzw SodiGent indien je voorafgaand aan deze 

activiteit 12 maand lidgeld betaald hebt. Zit je in je wachttijd en wil je toch heel graag deelnemen 

aan een activiteit, dan kan je een regularisatie aanvragen (=bijbetalen tot 12 maand lidgeld 

voorafgaand aan de activiteit).  

 

3. Medewerkers van sogent, North Sea Port Gent en District09 zijn lid vanaf datum indiensttreding 

omdat hun lidgeld wordt betaald door hun werkgever. 

 

 

Hoeveel lidgeld betaal je? 
 

1. Je lidgeld bedraagt 2 euro per maand. 

 

2. Ben je een medewerker in dienst bij North Sea Port Gent, sogent of District09? Dan betaalt jouw 

werkgever het lidgeld. 

Alle overige leden betalen zelf lidgeld. 

3. Leden die het financieel moeilijk hebben en een dossier hebben bij de maatschappelijk 

assistenten van vzw SodiGent kunnen vragen om het lidgeld kwijt te schelden. Dit wordt jaarlijks 

herbekeken. 

 

Hoe kan je lidgeld betalen? 
 

1. Ben je een medewerker in dienst van Stad Gent, OCMW Gent, Brandweerzone Centrum, SVK 

Gent, vzw De Centrale, AZ Jan Palfijn, AGB Erfgoed, of AGB Kunsten en Design, dan betaal je jouw 

lidgeld via maandelijkse afhouding van je loon. 

 

Deze afhouding gebeurt door jouw verantwoordelijke personeelsdienst die je lidgeld doorstort 

naar vzw SodiGent. Indien je hier bezwaar tegen hebt en je enkel je lidgeld rechtstreeks aan vzw 

SodiGent wil betalen, dan breng je vzw SodiGent hiervan op de hoogte. 

 

Indien er geen afhouding van het loon mogelijk is (bv door onbetaald verlof, ziekte,…) kan 

SodiGent jou vragen om het achterstallig lidgeld te betalen. Je betaalt dan rechtstreeks aan vzw 

SodiGent. Het achterstallig lidgeld kan ook afgehouden worden van een premie die je aanvraagt. 

Bij stopzetting van het lidmaatschap, geeft vzw SodiGent aan de betrokken personeelsdienst 

door dat er geen afhoudingen meer mogen gebeuren van het loon. De betrokken 

personeelsdienst kan hiermee rekening houden bij de eerstvolgende loonberekening. 

 

2. Ben je een medewerker van het IVA Stedelijk Onderwijs Gent, dan betaal je zelf je lidgeld.             

Je betaalt jouw lidgeld rechtstreeks aan vzw SodiGent op rekeningnummer:                                

BE76 068-0508930-95. 
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Dit kan door jaarlijks 24 euro te storten of per kwartaal 6 euro te storten aan vzw SodiGent. Je zal 

hiervoor jaarlijks een herinnering ontvangen van vzw SodiGent. 

 

Er is in dit geen afhouding van het loon mogelijk, omdat het loon niet door Stad Gent, maar door 

de Vlaamse Gemeenschap wordt betaald.  

 

Zet je zelf je lidmaatschap stop dan laat je dit schriftelijk weten aan vzw SodiGent en stop je met 

betalen van lidgeld. Op schriftelijke vraag van het lid kan het teveel aan lidgeld terugbetaald 

worden. 

 

3. Ben je een gepensioneerd lid, dan betaal je zelf jouw lidgeld aan vzw SodiGent. Dit kan door 

jaarlijks 24 euro te storten, of per kwartaal 6 euro te storten aan vzw SodiGent op 

rekeningnummer: BE76 068-0508930-95. Je zal hiervoor jaarlijks een herinnering ontvangen van 

vzw SodiGent. 

 

Zet je zelf je lidmaatschap stop dan laat je dit schriftelijk weten aan vzw SodiGent en stop je met 

betalen van lidgeld. Op schriftelijke vraag van het lid kan het teveel aan lidgeld terugbetaald 

worden. 

 

4. Ben je een statutair gepensioneerde lid van Stad Gent, OCMW Gent, SVK Gent, Brandweerzone 

Centrum Gent, AZ Palfijn en ben je voor 1 juni 2021 op pensioen gegaan, dan kan je jouw lidgeld 

betalen via maandelijkse afhouding van jouw pensioen. Deze afhouding gebeurt door Ethias en is 

enkel mogelijk als je hiervoor schriftelijke toestemming gegeven hebt aan Ethias voor je op 

pensioen bent gegaan. Ethias stort dan jouw lidgeld door aan vzw SodiGent. 

 

Bij stopzetting van het lidmaatschap, geeft vzw SodiGent aan Ethias door dat er geen 

afhoudingen meer mogen gebeuren van het pensioen. Ethias kan hiermee rekening houden bij 

de eerstvolgende pensioenberekening. 

 

 

Hoe kan je lid worden ? 
 

1. Lid worden gebeurt via een ondertekend aansluitingsformulier voor nieuwe leden (op papier 

of digitaal).  

 

Als je lid wil blijven na je pensioen of lid wil worden vanaf de datum van je pensioen 

(onmiddellijk aansluitend op je tewerkstelling), bezorg je vzw SodiGent een ondertekend 

aansluitingsformulier voor gepensioneerden (op papier op digitaal). 

- digitaal via www.sodigent.be 

- op papier: op te sturen naar vzw SodiGent, Botermarkt1, 9000 Gent, te mailen naar 

sodigent@stad.gent of af te geven aan een medewerker van vzw SodiGent  

 

2. Als lid bij vzw SodiGent ben je verplicht om elke wijziging van volgende gegevens 

onmiddellijk mee te delen aan vzw SodiGent: postadres, rekeningnummer, telefoon- of 

http://www.sodigent.be/
mailto:sodigent@stad.gent
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gsmnummer, mailadres, werkgever. Dit kan via mail naar sodigent@stad.gent, via het 

onthaal in de Stroom of via brief naar vzw SodiGent, Botermarkt 1,  9000 Gent. Je kan al deze 

gegevens (behalve je werkgever) ook zelf aanpassen via je ‘SodiGent profiel’ op de website 

van SodiGent: www.sodigent.be 

 

3. Was je vroeger SodiGentlid en wil je nu opnieuw lid worden? Dat kan als je nog steeds in 

dienst bent (nog niet gepensioneerd) en aan alle voorwaarden voldoet. Je vult een nieuw 

aansluitingsformulier in. 

 

 

4. Ben je SodiGentlid en wijzig je van werkgever? Je kan lid blijven als je nog steeds voldoet aan 

alle voorwaarden en je nieuwe werkgever behoort tot Groep Gent en op voorwaarde dat 

deze nieuwe werkgever een partnerschapsovereenkomst heeft afgesloten met vzw 

SodiGent. Verwittig zeker vzw SodiGent. 

 

 

5. Als je aansluiting bij vzw SodiGent in orde is, krijg je een lidkaart. Je ontvangt  ons 3-

maandelijks magazine via de post. Indien je dit niet wenst te ontvangen kan je SodiGent een 

seintje geven.  Het magazine kan ook geraadpleegd worden op de website van SodiGent 

(www.sodigent.be ) 

 

 

 

Einde lidmaatschap 
 

1. Leden kunnen hun lidmaatschap enkel schriftelijk stopzetten (brief naar vzw SodiGent, 

Botermarkt 1 9000 Gent of mail naar sodigent@stad.gent) 

 

2. Het lidmaatschap van de toegetreden leden eindigt eveneens: 
 

✓ door het overlijden of de rechtsonbekwaamheid van een toegetreden lid  
✓ door het vrijwillig ontslag van een toegetreden lid, per gewone brief of e-mail betekend 

aan het bestuursorgaan 
✓ indien het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om 

toegetreden lid te worden in de vereniging 
✓ indien het toegetreden lid zijn of haar bijdragen 6 maanden niet heeft betaald 

(regularisatie van het lidgeld is mogelijk zo lang er geen uitsluiting is) 
✓ ingevolge beëindiging partnerschapsovereenkomst artikel 3§2 van de statuten  

 

3. De uitsluiting van een toegetreden lid kan door het bestuursorgaan worden uitgesproken.  

 

mailto:sodigent@stad.gent
http://www.sodigent.be/
http://www.sodigent.be/
mailto:sodigent@stad.gent
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4. Een toegetreden lid dat, ondanks aanmaningen, langer dan 1 jaar geen lidgeld betaalt, wordt 

automatisch uitgesloten. Als het lid nadien toch weer wenst aan te sluiten is een nieuw 

aansluitingsformulier nodig (en is er wachttijd). 

 

Vzw SodiGent onderschrijft de regels zoals opgesteld in de Global Data Protection Regulation en 

neemt de technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de Europese regels om de 

vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. Meer info over hoe 

wij omgaan met je persoonsgegevens vind je in onze privacy regeling op de website 

www.sodigent.be 

 

 

 

http://www.sodigent.be/

