Lidmaatschapsvoorwaarden IVN Zoetermeer
Wat houdt het lidmaatschap in?
Leden van IVN Zoetermeer zijn automatisch tevens lid van de landelijke IVN-organisatie.
Bij aanmelding voert de Ledenadministratie van IVN Zoetermeer daarom het nieuwe lid ook in het
landelijke ledenadministratiesysteem in.
De leden ontvangen van:
De landelijke IVN-organisatie:
 Vier maal per jaar het magazine Mens en Natuur
 De landelijke digitale nieuwsbrief Mens en Natuur (afmelden is altijd mogelijk).
IVN Zoetermeer:
 Vier maal per jaar Het afdelingsorgaan “Het Lelieblad”
 Doorgaans eenmaal per maand de e-mail Nieuwsflits
Bij IVN streven we naar actief lidmaatschap, na aanmelding worden de leden dan ook uitgenodigd aan
te geven of en op welk gebied zij zouden willen bijdragen aan de activiteiten van IVN.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?
Leden van IVN ontvangen het volgende:
 Ledenkorting op activiteiten, cursussen en lezingen van IVN Zoetermeer
 Net als alle IVN-leden 10% korting in de IVN webwinkel
Via de digitale Nieuwsflits informeert IVN Zoetermeer haar leden over activiteiten, tips en nieuws.

Soorten leden
Binnen IVN kennen we naast leden, ook huisgenootleden
Een huisgenootlid is een lid dat een economische eenheid vormt met een gewoon lid of een erelid en
op hetzelfde adres woont.
Een huisgenootlid:
 Heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid
 Ontvangt geen afdelingsblad
Ontvangt niet het verenigingstijdschrift Mens en Natuur

Contributie
De contributie bedraagt:
 Voor leden minimaal € 24,- per jaar.
 Voor huisgenootleden minimaal € 7,50 per jaar

Lidmaatschapsduur
Lidmaatschap loopt per kalenderjaar en inning de contributie vindt eenmaal per jaar plaats.
Bij een nieuw lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar geldt een contributie naar rato van het
aantal nog resterende gehele maanden (vast te stellen door de penningmeester).
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk uiterlijk 1 december van het lopende kalender te
geschieden.
Het lidmaatschap duurt minimaal 12 maanden. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag tot toelating
tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt na afloop van het lidmaatschapsjaar automatisch
verlengd met één jaar.

Opzeggen of gegevens wijzigen
Een lidmaatschap kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij er sprake is
van de volgende situatie:
Als het eerste lidmaatschapsjaar nog niet is geëindigd, kan met een opzeggingstermijn van een
maand het lidmaatschap pas worden opgezegd tegen het einde van dit eerste lidmaatschapsjaar.
Opzeggingen en wijzigingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven via:
 E-mail info@ivnzoetermeer.nl
 Post aan aan de secretaris:
o Rob Schouten
o Zuringvaart 21
o 2724 VX Zoetermeer
Bij een opzegging vragen wij altijd de reden van opzegging te vermelden.

Wijziging tarieven en voorwaarden
De contributie en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen worden
vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IVN Zoetermeer en uiterlijk twee maanden voor de
wijzigingsdatum bekend gemaakt via de e-mail Nieuwsflits en op de website van IVN Zoetermeer.

Statuten
IVN Zoetermeer is, binnen het kader van de landelijke vereniging, plaatselijk een zelfstandige formele
vereniging met Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur van IVN Zoetermeer kunnen de
statuten worden geraadpleegd.
Deze zijn te vinden op de website van IVN Zoetermeer: www.ivnzoetermeer.nl.
De statuten van IVN Zoetermeer zijn opgesteld in lijn met de landelijke statuten en goedgekeurd door
de landelijk IVN-organisatie.

