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Toelatingsprocedure nieuwe leden
1. Ieder nieuw lid dat zich aanmeldt wordt in eerste instantie aspirant lid
mits:
a. Het bestuur de toelating als aspirant lid goedkeurt.
b. Het entreegeld en de contributie voor het lopende jaar worden
betaald.
c. Als het bestuur de toelating van een aspirant niet heeft
goedgekeurd wordt hiervan tijdens de ALV melding van gedaan.
2. Tijdens de eerstvolgende ALV (mits deze niet binnen een maand van de
datum van aanmelding plaatsvindt) zullen de leden stemmen over de
acceptatie als lid.
a. De leden worden bij het toesturen van de agenda op de hoogte
gebracht van de naam van het aspirant lid en het feit dat de
aanmelding ter stemming komt.
b. Als 2/3 van de aanwezige leden voor stemt, dan wordt het aspirant
lid een volwaardig lid. Anders wordt het aspirant lidmaatschap
ontbonden.
c. Het betaalde entreegeld en de contributie worden niet terugbetaald.
3. Een aspirant lid kan maximaal 7 maanden achtereen een aspirant lid zijn.
4. Een aspirant lid kan geen bestuurslid worden.

Toelatingseisen nieuwe leden

1. Een lid dient werkzaam te zijn in de bodembranche.
2. Als men werkzaamheden uitoefent die erkenning vereisen, dan dient men
over de juiste certificaten te beschikken.
3. Een lid dient de onafhankelijkheid van de vereniging waarborgen;
4. Een lid dient de doelstellingen van de vereniging onderschrijven.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk en kan slechts
geschieden tegen het einde van het jaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het
bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier
weken. Het secretariaat zendt binnen vier weken aan het lid een
bevestiging van ontvangst van deze kennisgeving.
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Hoogte contributie en entreegeld

1. De contributie van de leden wordt jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld.
2.

Leden die in de eerste helft van een kalenderjaar worden toegelaten
betalen de volledige jaarcontributie en leden die in het tweede halfjaar
worden toegelaten betalen ½ jaarcontributie.

3. Afhankelijk van aantal medewerkers (op basis van voltijd medewerkers =
f.t.e.) werkzaam in bodem bij het bedrijf. Inclusief staf en management.
4. Voor aantal medewerkers (f.t.e.) geldt als peildatum 1 januari van het
lopende kalenderjaar.
5. Entree geld nieuwe leden: € 750,=

f.t.e. per 1 januari
2015

Hoogte contributie 2015

1 t/m 2

€

825

3 t/m 5

€

935

6 t/m 10

€

1.100

€

1.375

16 t/m 20

€

1.595

21 t/m 30

€

1.815

31 t/m 40

€

2.365

41 t/m 50

€

3.025

51 t/m 75

€

3.795

>75

€

4.785

plus per f.t.e.

€

55

11 t/m 15

