Bedrijfslidmaatschap
De NVVK kent een bedrijfslidmaatschap toe vanaf 3 NVVK leden die werkzaam zijn in één organisatie.
 Het NVVK lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 Leden worden als collectief lid aangemerkt wanneer zij in één organisatie werkzaam zijn en door
het hoofdbestuur en het secretariaat als groep via één contactpersoon bereikbaar zijn. Collectieve
leden kunnen individueel lid zijn van verschillende basisgroepen.
 De aanvraag voor een collectief lidmaatschap dient voor 15 november van het jaar vóórdat het
collectieve lidmaatschap ingaat, door het secretariaat te zijn ontvangen. In een aanvraag voor
collectief lidmaatschap dienen de namen van de collectieve leden, de naam van de
contactpersoon en het postadres van de contactpersoon te worden vermeld.
 Een groep collectieve leden wijst uit haar midden een contactpersoon aan die als aanspreekpunt
naar het hoofdbestuur en het secretariaat optreedt. De contactpersoon is verantwoordelijk voor
het doorgeven van alle mutaties naar het secretariaat, waaronder bijvoorbeeld het aantal
collectieve leden, het correspondentieadres, verandering bedrijfsnaam en persoonlijke
adresgegevens van de collectieve groepsleden. Alleen mutaties die vóór 15 november worden
doorgegeven kunnen worden verwerkt voor het daaropvolgende verenigingsjaar.
 De contributie voor leden bedraagt € 170 (prijspeil 2015)
Collectieve leden ontvangen een korting op hun contributie. Het kortingspercentage wordt
volgens onderstaande tabel berekend:
Aantal collectieve leden:
3
4
5
6
7
8
9
10 en meer

Korting %
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5

 De factuur voor de contributie voor het lidmaatschap van de NVVK voor de gehele groep wordt
naar de contactpersoon gezonden. Op de factuur wordt het aantal groepsleden en de namen van
de leden vermeld. De contactpersoon is verantwoordelijk voor betaling van de factuur. Wanneer
de factuur niet binnen de op de factuur vermelde termijn wordt voldaan, worden alle personen
van de groep behandeld als individueel lid. In dat geval is de kortingsregeling niet meer op deze
leden van toepassing en dient door ieder individueel lid de volledige contributie te worden
voldaan.

