Algemene
voorwaarden
lidmaatschap
Ervaringsdeskundigen per 1 januari 2019
•

Vereniging

van

Het lidmaatschap van de VvEd staat open voor eenieder die als
ervaringsdeskundige werkzaam is - betaald of onbetaald - of hiertoe een
opleiding volgt.
• Naast
het
reguliere
lidmaatschap
kent
de
VvEd
ook
een
steunlidmaatschap. Het steunlidmaatschap staat open voor eenieder die
op andere wijze dan als ervaringsdeskundige betrokken is bij de
ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid en/of sympathiseert met
de doelstelling van de VvEd.
• De contributie voor leden bedraagt per 1 januari 2019:
- €47,50 (bij vergoeding via de werkgever);
- €22,50 (zonder vergoeding via de werkgever);
- €5,00 (studenten/opleidelingen ervaringsdeskundigheid; dit tarief geldt
voor het eerste lidmaatschapsjaar).
De contributie wordt geïnd via een factuur die je via de mail ontvangt. De
Algemene Ledenvergadering besluit over de hoogte van de contributie.
• Steunleden/sympathisanten dragen vanaf €22,50 per jaar bij. De bijdrage
wordt geïnd via een factuur die je via de mail ontvangt.
• Het (steun)lidmaatschap gaat in vanaf het moment van inschrijving en
loopt 12 maanden. Na afloop van 12 maanden wordt het
(steun)lidmaatschap automatisch met 12 maanden verlengd.
• Opzeggen van het (steun)lidmaatschap doe je schriftelijk of via mail
uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het aflopen van het lidmaatschapsjaar.
• Je wordt via mail op de hoogte gesteld van je opzegging met opgave van
reden indien aangegeven en met vermelding van de datum van de
beëindiging van het (steun)lidmaatschap.
• Als lid ga je akkoord met de statuten, reglementen en de beroepscode van
de VvEd.
• Als lid geef je een wijziging in adres of mail zo spoedig mogelijk door aan
het secretariaat van de vereniging (info@vved.org).
• De VvEd legt (steun)lidmaatschapsgegevens vast en is verantwoordelijk
voor de verwerking van deze gegevens. Leden moeten erop kunnen
vertrouwen dat de VvEd zorgvuldig en veilig met verzamelde
persoonsgegevens omgaat. De VvEd legt in een privacydocument vast
welke maatregelen zij neemt op het gebied van informatiebeveiliging,
dataminimalisatie en transparantie om de privacy te borgen.
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