Voorwaarden netwerklidmaatschap Vrouwen van Nu
Netwerklidmaatschap – Contributie €25,00
In de periode 1 november 2017 tot 1 november 2019 biedt Vrouwen van Nu een prachtig
aanbod van activiteiten, kortingen en ontmoetingen aan tegen een jaarlijkse contributie
van €25,- per lid. Na deze periode wordt geëvalueerd of het netwerk waarvan je lid bent
onderdeel blijft van Vrouwen van Nu.
Contributie
Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Betaling van de contributie geschiedt via
automatische incasso in de maand januari. Aanmeldingen die later binnenkomen, worden
conform een *kwartaalstaffel gefactureerd aan het netwerklid. In het opvolgende jaar
vindt de inning van de contributie plaats via automatische incasso.
Opzeggen kan eenmaal per jaar, schriftelijk (per post of via e-mail op
ledenadministratie@vrouwenvannu.nl), vóór 1 november. Je blijft lid tot 31 december.
Let op:
Opzeggingen die op of na 1 november worden ontvangen, gaan pas een kalenderjaar
later in. Je bent in dat geval de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd; je kunt
nog het hele jaar profiteren van het hele aanbod dat het lidmaatschap biedt.
Aanbod
Als netwerk lid kun je gebruik maken van de volgende faciliteiten.

-

-

Diverse kortingen met je lidmaatschapsnummer. We werken – samen met partners – aan
een aantrekkelijk aanbod speciaal voor onze leden. Via de website www.vrouwenvannu.nl en
ons (digitale) ledenblad en e-mailnieuwsbrief houden we je op de hoogte van de voordelen
die het lidmaatschap je biedt. Neem regelmatig een kijkje om geen informatie te missen
want het is je als lid van Vrouwen van Nu van harte gegund.
Het digitale Vrouwen van Nu magazine dat vier keer per jaar uitkomt
Maandelijkse email nieuwsbrief
Toegang tot het Vrouwenweekevent in maart tegen ledentarief
Aanschaf van een van de Vrouwen van Nu E-learning pakketten tegen ledentarief
Gratis naar de jaarlijkse bijeenkomst voor netwerken
Toegang tot alle netwerken van Vrouwen van Nu
Bij onderwerpen die voor de doelgroep van het netwerk belangrijk zijn, organiseert Vrouwen
van Nu een krachtig stemgeluid in de samenleving en in de politiek.

Vrouwen van Nu
Het landelijk bureau van Vrouwen van Nu biedt ondersteuning bij vragen en problemen
en beheert de ledenadministratie. Een keer per jaar organiseert het landelijk bureau een
netwerkbijeenkomst voor alle netwerken leden. Ook zorgt zij voor verbinding tussen de
verschillende netwerken van Vrouwen van Nu en voor bekendheid van de netwerken
binnen en buiten de organisatie.

*

kwartaalstaffel: Q1 €25, Q2 €19, Q3 €13

