
 

 

LIDMAATSCHAPSPAKKETTEN VERENIGING VAN DRAAGDOEKCONSULENTEN  

 

 
 DONATEUR BASIS UITGEBREID 

Contributie en betaling    

Contributie per kalenderjaar 
(aanmelding 1 jan - 30 juni) 

€10,00 (minimaal) €40,00 €80,00 

- Algemene bijdrage  €25,00 €35,00 

- Scholingsbijdrage  €15,00 €45,00 

Contributie  
(aanmelding vanaf 1 juli) 

€10,00 (minimaal) €40,00 €55,00 

Factuur Bij aanvang Bij aanvang Halfjaarlijks 

Toegang en rechten    

Toegang tot forum Nee Ja Ja 

Bijwonen ALV Ja Ja Ja 

- Stemrecht Nee 
Ja, op van toepassing 

zijnde onderdelen 
Ja 

- Spreekrecht Ja Ja Ja 

Deelname commissies Kascommissie 
Alle commissies, 

alleen commissielid 
Alle commissies, 

ook voorzitter 

Bestuursfunctie Nee Nee Ja 

Scholing    

Scholingsdagen Tegen betaling 1x inbegrepen Inbegrepen 

Kosten (extra) scholingsdag 
€20,00 per 

scholingsdag 
€20,00 per 

scholingsdag 
n.v.t. 

Bibliotheek VDC    

Lenen boeken Tegen betaling Tegen betaling Inbegrepen 

- Kosten per boek €5,00 per week €3,00 per week Inbegrepen 

- Verzendkosten Op eigen kosten Op eigen kosten Inbegrepen 

Lenen draagsystemen Nee Tegen betaling Inbegrepen 

- Kosten per 
draagsysteem 

n.v.t. €3,00 per week Inbegrepen 

- Verzendkosten n.v.t. Op eigen kosten Inbegrepen 

 



 DONATEUR BASIS UITGEBREID 
Vermelding en PR    

Vermelding op website VDC Ja Ja Ja 

- Gegevens Als donateur 
naam, plaats, 

telefoonnummer 
Idem als basis, inclusief 
website en e-mailadres 

Vermelden Google Maps n.v.t. Ja Ja 

- Gegevens n.v.t. 
Ja: naam, plaats, 
telefoonnummer 

Ja, inclusief website en 
e-mailadres 

Gebruik logo VDC Donateurs-logo 
Ja, met vermelding 
basis lidmaatschap 

Ja, met vermelding 
uitgebreid lidmaatschap 

Evenementen op website Tegen betaling 1 per maand Inbegrepen 

- Kosten (extra) 
€5,00 per 

evenement 
€3,00 per extra 

evenement 
Inbegrepen 

Evenement op Facebook Tegen betaling 1 per maand Inbegrepen 

- Kosten (extra) 
€5,00 per 

evenement 
€3,00 per extra 

evenement 
Inbegrepen 

Ondersteuning op beurzen n.v.t. Inbegrepen Inbegrepen 

Einde van het jaar    

Punten niet behaald 
eind van het jaar? 

n.v.t. Stoppen of donateur 
Basislidmaatschap bij 
minimaal 6 scholings-

punten behaald  

 

Let op: Lidmaatschap afsluiten kan per 1e van de nieuwe maand. 

De genoemde data 1 januari en 1 juli geven alleen de eisen/kosten per die datum aan. 


