VOORWAARDEN STUDENTLIDMAATSCHAP
Inleiding
Door studenten tegen een voordelig tarief lid te laten worden van de vereniging, biedt de NVBK hen de
mogelijkheid om feeling te krijgen met hun toekomstige werkveld. Voor de NVBK is dit een manier om
jonge leden aan de vereniging te binden en daarmee een nauwer contact op te bouwen met onze
toekomstige collega’s.
Voorwaarden
De NVBK hanteert criteria voor toelating van reguliere leden tot de NVBK. Voor student-leden wordt
hierop een uitzondering gemaakt. De procedure van aanmeldingen voor het student-lidmaatschap wijkt
op de volgende punten af van de reguliere procedure en kent de volgende (aanvullende) voorwaarden
ten opzichte van een regulier lidmaatschap:
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Je kunt je als student-lid aanmelden bij de NVBK als je een (relevante) studie volgt;
De contributie voor een student-lid is terug te vinden in het contributie overzicht op de website.
Het is mogelijk om op elk moment in het studiejaar lid te worden, halverwege het jaar wordt de
contributie aangepast naar 50% van het tarief. Studenten betalen geen entreegeld;
Om je in te kunnen schrijven als student-lid, is een bewijs van inschrijving van de
onderwijsinstelling nodig (collegekaart). Het student-lidmaatschap vervalt automatisch twee jaar
na de ingangsdatum van het lidmaatschap of beëindiging van de studie;
Een student-lid wordt niet opgenomen in het ledenregister op de website;
Een student-lid mag ledenvergaderingen van de NVBK bezoeken maar heeft geen stemrecht en
kan geen zitting nemen in het bestuur;
Een student-lid kan op uitnodiging deelnemen aan werkgroepen en commissies;
Drie maanden voor het verlopen van het student-lidmaatschap, neemt het NVBK-secretariaat
contact op met het student-lid voor aanmelding van een regulier lidmaatschap, al dan niet met
een speciale aanbieding;
De Toelatingscommissie neemt de eventuele aanvraag vervolgens mee in haar reguliere
procedure voor toelating;
Wanneer een student lidmaatschap wordt omgezet in een regulier lidmaatschap dan hoeft er
geen entreegeld te worden betaald.
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