Contributieregeling als bedoeld in artikel 5 en 6 van de statuten en het huishoudelijke
reglement artikel 5 tot en met 12 van de NVH

1. De NVH hanteert vanaf 2010 een normcontributie die jaarlijks kan worden
gecorrigeerd volgens het prijsindexcijfer van het CBS . Indien hiervan wordt
afgeweken,wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld.
2. De NVH kent op grond van haar statuten de volgende groepen leden:
 Leden die, al of niet op arbeidsovereenkomst, als huidtherapeut werkzaam zijn
in en ten behoeve van de gezondheidszorg in Nederland en daarvoor de
vereiste diploma’s hebben verworven.
 Aspirant-leden, zij die nog in opleiding zijn voor het beroep van huidtherapeut.
 Ereleden
 Buitengewone leden zijn leden die geen praktiserend huidtherapeut zijn.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en dus persoonsgebonden. Jij alleen bent te allen
tijde verantwoordelijk ten aanzien van je betalingsverplichting, dus niet je werkgever
of iemand anders.
4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en kan ingaan op 1 januari
of 1 juli van het betreffende jaar.
5. Met het lidmaatschap zegt het lid bekend te zijn met de doelstelling en statuten van
de vereniging.
6. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk door het lid zelf
geschieden. Opzegging kan uiterlijk vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het
jaar met ingang waarvan het lidmaatschap zal eindigen.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, dient men het
volledige contributiebedrag te betalen. Het bestuur kan echter de contributie
kwijtschelden.
8. Het bestuur is bevoegd om het lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen indien het lid
niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen zoals vermeld in de statuten en het
huishoudelijk reglement. Denk hierbij aan betalingsverplichtingen.
9. In die gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist het bestuur.
Rechten en plichten per soort lidmaatschap
10. De leden betalen contributie. Zij hebben stemrecht. Zij hebben daarnaast recht op
toezending van Statuten, Reglementen en Richtlijnen en van alle overige publicaties
van de vereniging. Tenslotte hebben zij toegang tot ledenvergaderingen en overige
voor leden georganiseerde bijeenkomsten.
11. Aspirant-leden hebben geen stemrecht. Voor het overige bezitten zij dezelfde rechten
en plichten als de leden.
12. De Ereleden bezitten dezelfde rechten en plichten als de leden, maar zijn vrijgesteld
van het betalen van contributie.
13. Buitengewoon leden hebben geen stemrecht en hun gegevens worden niet
weergegeven op de website. Een lid wiens lidmaatschap is omgezet in een
buitengewoon lidmaatschap kan zijn lidmaatschap niet opnieuw wijzigen binnen een
periode van 2 jaar.Daarnaast kan deze persoon geen bestuursfunctie of
voorzittersfunctie bekleden.
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Contributietabel 2014
Groep leden

Percentage

Bedrag

Gewone leden
Leden 1e jaar na
afstuderen
Buitengewone leden
Aspirant leden

100%
50%

€ 550,-€ 275,--

25%
10%

€ 138,-€ 55,--

Betalingsvoorwaarden
14. In het geval een lid toestemming heeft gegeven voor betaling via automatische
incasso zal het verschuldigde bedrag jaarlijks in twee termijnen worden afgeschreven
van het opgegeven bankrekeningnummer. Via het E-nieuws wordt twee weken van te
voren bekend gemaakt wanneer de contributie wordt geïncasseerd, zodat een lid kan
zorg dragen voor voldoende saldo.
15. In het geval een lid zich aanmeldt per 1 juli en toestemming heeft gegeven voor
betaling via automatische incasso, zal het verschuldigde bedrag voor dat jaar in één
termijn worden afgeschreven van het opgegeven bankrekeningnummer.
16. Bij een niet geslaagd incasso is het lid verplicht terstond aan de betalingsverplichting
te voldoen door zorg te dragen voor betaling van het verschuldigde bedrag op het
rekeningnummer van de NVH.
17. Een lid heeft de verplichting om verschuldigde bedragen binnen de gestelde
betalingstermijn te voldoen.
18. In alle gevallen bij niet tijdige betaling is de NVH gerechtigd incasso- of andere
maatregelen te treffen.
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