
LEDENPAKKETTEN M.I.V. 2019 

 
Soort pakket Donateur Basis Uitgebreid 

Totaalkosten p.j. 

bij lid worden per 1 

januari 

Min. €10 €40 €80 

Contributie n.v.t. €25 €35 

Scholing n.v.t. €15 €45 

Totaalkosten bij lid 

worden per 1 juli 

Min. €10 €40 €55 

Factuur bij aanvang bij aanvang naar keuze 
(jaarlijks/halfjaarlijks) 

Toegang 

Facebookpagina 

VDC consulenten 

nee ja ja 

Toegang tot forum nee ja ja 

ALV Geen stemrecht, wel 

spreekrecht. 

Stemrecht op van 

toepassing zijnde 

onderdelen. 
Spreekrecht bij alles 

Stemrecht + 

spreekrecht 

Verzekering - tegen betaling tegen betaling 

Deelname 

commissie 

alleen 

kascommissie 

scholingscommissie, 

medische 

commissie, pr 

commissie en 

kascommissie 

alle commissies 

Deelname bestuur nee nee ja 

Te behalen 

scholingspunten 

bij lid worden per 1 

januari 

- punten n.v.t. - 

verplicht 1 

scholingsdag volgen 

50 scholingspunten* 

verdeeld in; 10 

theorie, 10 praktijk, 

10 overig, 5 contact, 

15 zelf in te delen 

Te behalen 

scholingspunten 

bij lid worden per 1 

juli 

- punten n.v.t. - 

verplicht 1 

scholingsdag volgen 

35 scholingspunten * 

verdeeld in; 7 

theorie, 7 praktijk, 7 

overig, 3 contact en 

11 zelf in te delen 

punten 

Punten meenemen 

bij behalen 

minimaal 62 

punten 

- 0 12* 

Zwangerschapsver 
lofpunten 

- 0 15* 

Inbegrepen 

scholingsdagen 

0 1 allemaal 

Extra 
scholingsdagen 

tegen betaling tegen betaling n.v.t. 

Kosten extra 

scholingsdag 

€30 per 

scholingsdag 

€20 per scholingsdag n.v.t. 



Punten niet 

gehaald eind van 

het jaar? 

n.v.t. keuze donateur of 

stoppen 

keuze basis (mits 1 

scholingsdag 

bijgewoond of 

vergelijkbaar qua 

punten)/donateur of 
stoppen 

Lenen boeken uit 

bibliotheek 

tegen betaling max. 2 per jaar (max 

4 weken) 

onbeperkt 

Kosten lenen boek €5 per week €3 per week kosteloos 

Verzendkosten 

boek 

op eigen kosten op eigen kosten verzenden gratis, 

retourneren op eigen 
kosten 

Lenen 

draagsysteem uit 
bibliotheek 

n.v.t. max. 2 per jaar (max 

2 weken) 

onbeperkt 

Kosten lenen 
draagsysteem 

- €3 per week kosteloos 

Verzendkosten 

draagsysteem 

- op eigen kosten verzenden gratis, 

retourneren op eigen 
kosten 

Vermelding 

website 

als donateur naam, plaats, 

telefoonnummer - 

met vermelding basis 

lid 

naam, plaats, 

telefoonnummer, 

email, website - met 

daarbij de 

vermelding 
uitgebreid lid 

Vermelden Google 

Maps 

- naam, plaats, 

telefoonnummer - 

met vermelding basis 

lid 

naam, plaats, 

telefoonnummer, 

email, website - met 

daarbij de 

vermelding 
uitgebreid lid 

Gebruik logo met 

vermelding jaartal 

Speciaal logo voor 

donateurs 

Logo met daarop 

vermeld ‘basis lid’ 

Logo met daarop 

vermeld ‘uitgebreid 

lid’ 

Toevoegen 

evenementen 
agenda website 

tegen betaling 1 per maand onbeperkt 

Kosten evenement 
website 

€5 per vermelding €3 per extra 
vermelding 

kosteloos 

Evenement 
draagadvies 

tegen betaling 1 per maand onbeperkt 

Kosten evenement 
draagadvies 

€5 per evenement €3 per extra 
evenement 

kosteloos 

Ondersteuning 

beurzen 

- Je kunt benaderd 

worden bij niet 
genoeg actieve leden 

Je wordt als eerste 

benaderd 



Aanvragen door 

klant of bedrijf 

- Verwijzing bij geen 

uitgebreide leden 

Actieve verwijzing 

leden in de buurt van 
aanvraag 

Toegang tot 

medische 

informatie 

€2,50 per kaart inbegrepen inbegrepen 

 
 

* zie puntensysteem 
 

Let op! Lidmaatschap afsluiten is dagelijks mogelijk. Je bepaalt zelf de te starten dag. De genoemde data 
1 januari en 1 juli geven alleen de eisen per die datum aan. 

Ter verduidelijking: In het document staan contributie en scholingsbijdrage los genoemd. Beide 
vallen samen onder de noemer contributie (totaalkosten) en kunnen niet los van elkaar worden 
gezien. 

 


